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Stichting Roomsch Catholijk Oude Armenkantoor (RCOAK) is een Amsterdams vermogensfonds dat ruim 400 jaar bestaat. 

Uit de opbrengst van haar kapitaal geeft Stichting RCOAK financiële ondersteuning aan initiatieven die bijdragen aan het 

welzijn van kwetsbare groepen in de samenleving. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan initiatieven die de kwaliteit van 

leven van mensen in de laatste levensfase bevorderen. 

Afbeelding omslag: gevelsteen boven de toegangsdeur van hofje ‘Liefde is het Fondament’
De letters CR verwijzen naar de stichter van het hofje, Claes Reinierszoon. Het jaartal 
naar het jaar waarin het hofje werd gesticht.

Foto: Charlotte Marres Swets
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De foto’s van de kunstwerken in dit jaarverslag zijn afkomstig van Stichting Kronos.
Stichting RCOAK heeft bijgedragen aan het project Beeldenstorm 60+van deze stichting.



4 Voor informatie over de aanvraagprocedure en werkwijze verwijzen wij
u naar de vernieuwde website www.rcoak.nl.

De mogelijkheid om via de website een verzoek voor een quick scan in te dienen is behouden 
gebleven. Via de quick scanpagina ontvangt u binnen enkele dagen een indicatie of uw 

project mogelijk in aanmerking komt voor een donatie.
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Het jaar 2010 is mijn laatste jaar als voorzitter van Stichting 
RCOAK. Na de vaststelling van de jaarverslaglegging in de eerste 
vergadering van 2011 draag ik het voorzitterschap met heel veel 
vertrouwen over aan mr. J.G.J. Janssen die zich bereid verklaard 
heeft op unaniem verzoek van het College van Regenten deze func-
tie te aanvaarden.
Ik kijk met veel genoegen terug op ruim 23 jaar regentschap waar-
van 15 jaar als voorzitter. Het is een goed moment om afscheid te 
nemen. De hulp aan Stille Armen is dit jaar versterkt en uitgebreid. 
We hebben een goed beleggingsjaar achter de rug, waarover on-
der het kopje Financiën meer. Maar het was vooral een jaar voor 
reflectie en evaluatie. Wij hebben tijd vrijgemaakt om ons beleid 
schriftelijk vast te leggen en een aantal projecten te (laten) evalue-
ren, voor het eerst met hulp van externen. 
Drs. Suzanne Kooij heeft voor ons onderzocht of de Amsterdamse 
Stichting Present er in slaagt haar doelstellingen te bereiken binnen 
de beperkte middelen die haar ter beschikking staan. Wij hecht-
ten er aan te onderzoeken of de nieuwe vrijwilligersinitiatieven 
binnen Amsterdam van Stichting Present in staat zijn mensen te 
mobiliseren zich zonder tegenprestatie in te zetten voor anderen. 
Het antwoord daarop is positief. Een artikel over dit onderzoek, 
gepubliceerd in het kwartaalblad Geron, is integraal opgenomen 
in dit jaarverslag.
Studenten van Hogeschool Windesheim hebben een onderzoek uit-
gevoerd naar de tevredenheid van onze aanvragers. In 2011 wordt be-
keken of de resultaten van dit onderzoek, in combinatie met onze ei-
gen ervaringen, leiden tot een bijstelling van ons communicatiebeleid.
Afgelopen jaar is ook met andere organisaties, Fonds Sluyterman 
van Loo en Kunstfactor, een onderzoek voorbereid naar ouderen 
en passieve en actieve kunstbeoefening. Dat onderzoek zal in 2011
plaatsvinden. 

Naast de eigen evaluaties, dit jaar van hospices, geven deze onder-
zoeken een waardevolle bijdrage aan de beleidsontwikkeling. In het 
directieverslag wordt hier meer uitgebreid op ingegaan.  

Amsterdam
Wat al die jaren, zelfs eeuwen, binnen Stichting RCOAK onver-
anderd is gebleven is de hulp aan ‘Stille Armen’. Amsterdammers 
die in financiële problemen zijn gekomen kunnen via maatschap-
pelijke organisaties in aanmerking komen voor financiële onder-
steuning. Dit jaar is het budget hulp aan Stille Armen meer dan 
verdubbeld tot een bedrag van circa € 140.000. Deze sterke stij-
ging is een gevolg van proactief beleid. Zeven organisaties waar-
onder De Regenboog Groep, de Blijf Groep en het Wereldhuis 
ontvangen een donatie, die zij op basis van een eigen beoorde-
ling mogen besteden aan de doelgroep Stille Armen. Deze wijze 
van werken brengt bureaucratische procedures tot een minimum 
terug, niet alleen voor de organisaties zelf maar ook voor het 
RCOAK bureau. Ook hierover kunt u in het directieverslag meer 
lezen. 

Daarnaast hebben wij met veel genoegen geconstateerd dat één 
van onze langduriger projecten, Samenwonen/Samenleven Bos en 
Lommer en Slotervaart, eind 2010 kon worden verzelfstandigd. In 
dit project is een methode ontwikkeld waarmee mensen in achter-
standsposities geholpen kunnen worden die niet worden bereikt 
door het reguliere maatschappelijk werk. Dat wekt de belangstel-
ling van deze maatschappelijke organisaties en van het bestuur van 
stadsdelen. Vanuit een eigen stichting kan dit project nu uitgroeien 
tot een breed gedragen en volwaardige organisatie, die een belang-
rijke impuls kan geven aan de noodzakelijke vernieuwing van het 
welzijnswerk binnen Amsterdam.  

Voorwoord 
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Ouderenzorg
Dementerenden vormen het hart van onze doelgroep en ook dit 
jaar is ongeveer een kwart van het donatiebudget bestemd voor 
projecten gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van de-
menterenden. Hierbij moet ook het door ons medegefinancierde 
onderzoek van prof. dr. E.J.A. Scherder worden genoemd naar het 
effect van bewegen op cognitie en gedrag van jongdementerenden. 
Prof. Scherder en zijn team brengen dit onderzoek - en meer in het 
algemeen het belang van bewegen voor ouderen - onder de aan-
dacht van een breed publiek door bij Alzheimercafé’s, huisartsen-
bijeenkomsten e.d. lezingen te houden.   

Het algemene donatieprogramma, waarin wij ons reactief opstel-
len, loopt naar tevredenheid. Het aantal aanvragen ligt op ongeveer 
gelijk niveau als in 2009 en ook dit jaar is de variëteit in aanvragen 
groot. 

Bij de twee proactieve programma’s die wij samen met Fonds 
Sluyterman van Loo ontwikkelen is de belangstelling voor het 
Premieplanprogramma vanuit diverse organisaties opmerkelijk. Dit 
jaar participeerden voor het eerst de Prot. Chr. Ouderenbond en 
KBO-Brabant. Volgend jaar breiden wij het Premieplanprogramma 
uit naar de ANBO en de Stichting Johanniter Hulpverlening. Ook van-
uit andere fondsen is er belangstelling voor dit initiatief. Fonds 1818 
en Stichting Dijkverzwaring financieren de Premieplanaanvragen uit 
de regio Haaglanden respectievelijk Brabant.

Het Gouden Dagenprogramma dat ouderen een zinvolle dagbe-
steding biedt met een eigen geldstroom vanuit lokale geldwerving, 
loopt in de deelnemende locaties heel goed, maar de uitbreiding 
met nieuwe locaties blijft achter bij de verwachting. 

Vorig jaar is besloten een bedrag van € 50.000 ter beschikking te 
stellen aan ouderenprojecten in Moldavië via Stichting Janivo. Wij 
zijn blij dat wij via deze stichting een impuls hebben kunnen geven 
aan de zorg voor dementerende ouderen in één van de armste lan-
den van Europa. Ook voor 2011 stellen wij een bedrag van 
€ 50.000 beschikbaar voor projecten in Moldavië geselecteerd door 
Stichting Janivo. 

Financiën
Het doet mij genoegen te kunnen melden dat het vermogen van 
Stichting RCOAK weer terug is op het niveau van ultimo 2006, circa 
83 miljoen euro. De gevolgen van de krediet- en economische crisis 
zijn beperkt gebleven tot een lichte daling van het donatiebudget 
over de jaren 2009 en 2010. In 2009 is het donatiebudget terugge-
bracht van 2,5 miljoen euro tot twee miljoen euro, dit jaar bedroeg 
het budget 2,25 miljoen euro. Besloten is het donatiebudget 2011 
weer terug te brengen op het oude niveau van 2,5 miljoen euro.  

Dit jaar is een bedrag vrijgevallen van circa drie ton euro (vorig 
jaar een half miljoen). Het lijkt gebruikelijk te worden dat 10-15% 
van de door ons toegekende donaties niet wordt opgevraagd om-
dat projecten niet doorgaan, veelal doordat de financiering niet 
is rondgekomen. Het komt ook voor dat de kosten lager zijn dan 
begroot of de inkomsten uit diverse financieringsbronnen hoger 
uitvallen. Dat laatste is overigens vrij zeldzaam. Indien ook in 
2011 een substantieel bedrag vrijvalt, wordt overwogen voor 2012 
een deel van het vrijgevallen bedrag toe te voegen aan het do-
natiebudget dat dan wellicht verder kan stijgen. Besluitvorming 
hierover hangt uiteraard ook af van de financiële situatie op dat 
moment.
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Ook dit jaar nemen wij de jaarrekening integraal op in dit jaarver-
slag inclusief de volledige accountantsverklaring. 

Van het donatiebudget van 2,25 miljoen euro is dit jaar ruim 2 mil-
joen euro besteed. 
  
College van Regenten
Ruim vier eeuwen zijn Regenten in principe voor het leven be-
noemd zonder herbenoemingsprocedure. Pas het laatste decen-
nium gold daarbij een leeftijdsgrens van 70 jaar. Deze oude tra-
ditie was waardevol en paste bij onze stichting, maar mede naar 
aanleiding van de Gedragscode voor de leden van de Vereniging 
van Fondsen in Nederland stelde het College zichzelf de vraag of 
handhaving van deze traditie voor komende generaties bestuurders 
gewenst was. Die vraag is nu beantwoord in een Reglement, dat in 
mei 2010 is vastgesteld. In dit Reglement zijn o.a. de zittingstermij-
nen en de herbenoemingsprocedures geregeld. Een na vaststelling 
van het reglement benoemde Regent kan maximaal 12 jaar zitting 
nemen in het College. De leeftijdsgrens van 70 jaar is gehandhaafd. 
Ook is een Profielschets opgesteld. Samen met het in 2009 ver-
nieuwde Beleggingsstatuut voldoet het College hiermee aan alle 
eisen van goed bestuur voor charitatieve instellingen.

Het College van Regenten kwam in het verslagjaar zoals gebruike-
lijk vier keer in vergadering bijeen.
De Giftencommissie, bestaande uit voorzitter en directeur, advi-
seert het College van Regenten met betrekking tot de donatie-aan-
vragen. De Financiële Commissie, bestaande uit voorzitter en  pen-
ningmeester, bespreekt met de externe accountant de jaarrekening 
en met de vermogensbeheerders het beleggingsbeleid. Zij doet 
hiervan verslag in de voltallige Collegevergadering. Tussen indivi-

duele bestuursleden en directie werd regelmatig informeel voorbe-
reidend overleg gevoerd.

Bijzonder dit jaar was het diner waarvoor het College van Regenten 
van Fonds Sluyterman van Loo ons heeft uitgenodigd. De samen-
werking tussen Stichting RCOAK en dit fonds is al jaren inten-
sief, vooral bij innovatieve projecten. Het is een goede zaak dat 
de Regenten van beide Colleges elkaar nu hebben ontmoet. Deze 
avond heeft de band tussen beide fondsen op bestuurlijk niveau 
versterkt en dat komt de samenwerking ten goede.
 
Wij zijn verheugd dat mr. D.C. van Wassenaer eind 2010 is toege-
treden tot het College. 

Mede dankzij de ondersteuning van de directeur en de twee me-
dewerkers van het bureau kan het College van Regenten op maat-
schappelijk verantwoorde wijze het vermogensfonds besturen. 
Graag spreek ik voor de laatste keer als voorzitter mijn grote waar-
dering uit voor de bureaumedewerkers en de directeur, maar ook 
voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de door Stichting 
RCOAK mede gefinancierde projecten, voor hun grote betrokken-
heid, inzet en het vele werk dat verricht is. 

Tenslotte past hier een woord van welgemeende dank voor de jaren-
lange prettige en collegiale samenwerking met mijn mede Regenten 
en de directeur. Gaarne wens ik hen heel veel inspiratie en voldoe-
ning bij de verdere realisatie van de doelstelling van onze ruim 400 
jaar oude Stichting RCOAK, die gelukkig nog dagelijks in een grote 
maatschappelijke behoefte voorziet.  

Namens het College van Regenten van Stichting RCOAK
G.J.A. van der Lugt, voorzitter
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In februari 2011 neemt de heer Godfried J.A. van der Lugt afscheid  
van het College van Regenten van Stichting RCOAK. In 1987 is 
Godfried van der Lugt toegetreden tot het College; in 1995 heeft hij 
het voorzitterschap overgenomen van de heer J.A.H. Delsing. Met 
zijn vertrek wordt een aanmerkelijke periode afgesloten: 23 jaar lang 
Regent waarvan vijftien jaar als zeer gewaardeerd voorzitter! 
De verdiensten van Godfried van der Lugt voor ons fonds zijn groot. 
Door hier slechts enkele daarvan te benoemen wordt gemakkelijk 
afbreuk gedaan aan alle niet genoemde activiteiten en ontwikkelin-
gen, over de jaren door hem geïnitieerd. Zo is het voor een belang-
rijk deel  aan zijn inzicht en deskundigheid te danken dat Stichting 
RCOAK verschillende financiële crises in de afgelopen twee decen-
nia goed heeft doorstaan. Dat geldt ook voor de laatste crisis. Onder 
zijn leiderschap en met gebruikmaking van zijn uitgebreide kennis 
en ervaring op financieel gebied is Stichting RCOAK er in geslaagd 
de gevolgen van de kredietcrisis te beperken tot een lichte teruggang 
in de donatiebudgetten in 2009 en 2010. Het donatiebudget 2011 is 
weer op het oude niveau.   
De werkwijze van Godfried van der Lugt kenmerkt zich door sa-
menwerking op basis van een (soms stevige) inhoudelijke discus-
sie, gericht op het bereiken van consensus. Besluitvorming in het 
College vond altijd plaats in unanimiteit. Onder zijn voorzitter-
schap is veel veranderd. Sprekend voorbeeld is de sterk toegeno-
men transparantie van het fonds en de openheid naar de buiten-
wereld. Vóór de eeuwwisseling trad het fonds zelden naar buiten. 
Buitenstaanders kenschetsten RCOAK als een moeilijk te door-
gronden fonds. Er was weliswaar een statutaire doelstelling, een gif-
tenbeleid en er waren jaarstukken, maar voor de buitenwereld was 
dat allemaal niet zo duidelijk. Na de eeuwwisseling is onder leiding 
van voorzitter Van der Lugt door het College een nieuwe koers inge-

slagen met de ontwikkeling van een transparant en gestructureerd 
donatiebeleid, open communicatie met alle belanghebbenden en 
transparante verantwoording van het gevoerde beleid in het jaar-
verslag. De openheid die Stichting RCOAK daarbij gaf ten aanzien 
van doelstellingen, vermogensomvang, rendementen, het donatie-
budget en de besteding daarvan, werd aanvankelijk binnen de we-
reld van klassieke vermogensfondsen als een omwenteling gezien en 
met argusogen gevolgd. 
Ook werden de bureau activiteiten verder geprofessionaliseerd met 
efficiencywinst als gevolg. De website (www.rcoak.nl), recent geheel 
vernieuwd, geeft op gestructureerde wijze inzicht in de doelstel-
lingen, activiteiten, donatiebudget, geschiedenis en achtergrond 
van het fonds en biedt praktische tools om aanvragers van gelde-
lijke steun snel en eenvoudig in staat te stellen te beoordelen of een 
verzoek binnen de termen valt. Hoewel hij zelf aanvankelijk enige 
reserve had ten aanzien van het gebruik van nieuwe communicatie-
instrumenten, heeft de voorzitter het nut daarvan al snel onderkend 
en de ontwikkeling ervan gestimuleerd. 
Dankzij zijn visie, vermogen tot verbinden, daadkracht en grote 
mate van besluitvaardigheid heeft Godfried van der Lugt op on-
schatbare wijze bijgedragen aan de volwassenwording van dit ruim 
400 jaar oude fonds; voorwaar een prestatie van formaat! Stichting 
RCOAK heeft zich kunnen ontwikkelen tot een eigentijds, open 
fonds met een eigen profiel en een duidelijk en herkenbaar beleid.    
Het College van Regenten, directie en medewerkers van Stichting 
RCOAK zijn Godfried van der Lugt voor de daaraan ten grondslag 
liggende plezierige, harmonieuze en vruchtbare samenwerking  zeer 
erkentelijk. 

mr. J.G.J. Janssen, voorzitter vanaf februari 2011

Afscheid van de heer G.J.A. van der Lugt 
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Geboortejaar Laatste herbenoemingNaam Regent Eerste herbenoeming Definitief aftreden

1940

1948

1947

1946

1963

1957

Voorjaar 2012

Voorjaar 2013

Voorjaar 2014

Voorjaar 2015

Voorjaar 2016

Voorjaar 2016

Voorjaar 2013

Voorjaar 2014

Voorjaar 2019

Voorjaar 2020

Voorjaar 2011

Voorjaar 2018

Voorjaar 2017

Voorjaar 2016

Voorjaar 2023

Voorjaar 2024

G.J.A. van der Lugt           

                     

J.G.J. Janssen

R.M.J.M. Butzelaar

E.R.S.M. Marres

B.L.J.M. Beerkens

D.C. van Wassenaer

Rooster van aftreden van de Regenten

V.l.n.r.  E.R.S.M. Marres, R.M.J.M. Butzelaar, J.G.J. Janssen, G.J.A. van der Lugt, B.L.J.M. Beerkens, D.C. van Wassenaer

Foto: Charlotte Marres Swets
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Het jaar 2010 stond in het teken van samenwerking en evaluatie. 
Samenwerking met Amsterdamse organisaties die zich richten op 
hulpverlening aan kwetsbare groepen zoals dak- en thuislozen, 
slachtoffers van huiselijk geweld. Maar ook samenwerking met 
andere fondsen. Traditiegetrouw is de samenwerking het meest in-
tensief met Fonds Sluyterman van Loo. Maar over diverse onder-
werpen en projecten is er regelmatig en vruchtbaar contact en ook 
samenwerking geweest met fondsen als NutsOhra, Stichting Het 
R.C. Maagdenhuis, Porticus, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, 
Fonds 1818, VSB-fonds, Skanfonds, Stichting Janivo. 
Ook heeft het onderwerp ‘beleid en evaluatie’ dit jaar veel aan-
dacht gekregen. 

In dit directieverslag lichten we een aantal samenwerkingsinitia-
tieven nader toe en gaan we in op de evaluaties en onderzoeken 
die dit jaar zijn uitgevoerd c.q. voorbereid.  
 
Samenwerking rond ouderenzorg
In veel zorginstellingen (intra- en extramuraal) staat het licha-
melijk welbevinden en de gezondheid centraal. De steunkousen 
worden aangetrokken, de pillen toegediend. Langzamerhand is 
echter duidelijk dat de aandacht en zorg voor gezondheid niet 
zonder meer leidt tot een gevoel van welbevinden bij ouderen. 
Ouderen hebben vaak een beperkte mobiliteit en zijn afhankelijk 
van zorg. Allerlei ‘vanzelfsprekende’ activiteiten en bezigheden 
zijn hierdoor niet meer vanzelfsprekend en soms zelfs niet meer 
mogelijk. Verschraling, verlies van kwaliteit van leven is het ge-
volg. 
Inmiddels wordt in de sector ouderenzorg, ook bij brancheorga-
nisatie Actiz, mentaal welbevinden en niet het lichamelijk welbe-
vinden/gezondheid, gezien als de sleutel tot kwalitatief goede zorg. 

Essentieel hierbij is dat ‘welbevinden’ per definitie een subjectief be-
grip is. Zelfs voor een eenvoudig onderwerp als douchen zijn geen 
objectieve normen te geven. De ene oudere wil iedere dag in bad, de 
ander vanwege pijnklachten of andere redenen één keer per week. 
Het welbevinden krijgt inhoud en richting als de identiteit van de 
cliënt en wat hij/zij als zinvol ervaart, centraal staan. Hoe ouderen 
over zichzelf denken en de wijze waarop zij omgaan met hun situatie 
bepaalt de aard van hun wensen en behoeften. 

Dit is een belangrijke omslag in het denken over ouderenzorg, die 
helaas samenvalt met allerlei bezuinigingen in de AWBZ en andere 
regelingen die tot doel hadden ouderen te ondersteunen bij het op 
zinvolle wijze inhoud geven aan hun leven. Dit stelt zorginstellingen 
voor de opgave nieuwe wegen te zoeken voor een toekomstbesten-
dige zorg, die recht doet aan alle dimensies van welbevinden. 

Deze ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om afgelopen jaar de 
twee lopende proactieve projecten, Premieplan en Gouden Dagen, 
op te schalen en daarbij samenwerking te zoeken met andere par-
tijen. De beide programma’s hebben tot doel dat ouderen zelf  be-
tekenisvolle activiteiten kunnen ondernemen c.q. dat ouderen een 
zinvolle dagbesteding aangeboden krijgen. Essentieel is dat ouderen 
mogelijkheden tot ontplooiing krijgen en de passiviteit van ouderen 
thuis en in intramurale voorzieningen doorbroken wordt. 

Premieplan
Het Premieplanprogramma stimuleert lokale geldwerving voor 
kleinschalige (lokale) particuliere initiatieven gericht op het wel-
zijn van ouderen. De opbrengst van geldwervende activiteiten 
wordt door de fondsen verdubbeld. Het Premieplan is gestart met 
de afdelingen van het Nationaal Ouderenfonds (NOF) en sinds 

Directieverslag
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2008 participeert ook Nationale Vereniging De Zonnebloem in 
het Premieplanprogramma. 
Uitbreiding van Premieplan is dit jaar goed van de grond geko-
men. De afdelingen van de Prot. Chr. Bond voor Ouderen, PCOB, 
en de afdelingen van KBO-Brabant zijn er in de loop van 2010 bij 
betrokken. De start bij deze twee organisaties was nog enigszins 
aarzelend, zoals ook indertijd bij NOF en De Zonnebloem. We 
verwachten de komende twee jaar een flinke groei van het aantal 
aanvragen. In 2011 breidt Premieplan uit met Stichting Johanniter 
Hulpverlening en de ANBO.

Niet alleen het aantal aanvragende organisaties is toegenomen, ook 
het aantal financierende fondsen. In 2010 is er financiële samenwer-
king met Fonds 1818 voor de financiering van de verdubbeling voor 
projecten in de regio Haaglanden en met Stichting Dijkverzwaring 
voor de financiering van Premieplan voor projecten van de afdelin-
gen van KBO-Brabant. De laatste twee partners zijn in 2010 toege-
treden. Ook andere fondsen zijn geïnteresseerd tot genoegen van 
Stichting RCOAK en mede-initiator Fonds Sluyterman van Loo. 

Gouden Dagen
Bij Gouden Dagen blijft de uitbreiding van het aantal deelnemende 
instellingen achter bij de verwachting. Wellicht is de focus teveel 
gelegd op de geldwerving door de instellingen zelf. De opbrengst 
van deze geldwerving wordt net zoals bij Premieplan verdubbeld 
door Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo gezamen-
lijk. We willen de focus verbreden en hebben eind 2010 nieuwe 
impulsen in voorbereiding genomen. Eén daarvan is gericht op het 
stimuleren van  jongere ouderen tussen 60 en 75 jaar om zich op 
vrijwillige basis in te zetten voor oudere, zorgafhankelijke ouderen. 
Dat sluit ook aan bij de opzet van Premieplan. Er zijn wellicht ook 

andere mogelijkheden. Eind 2010 hebben we hierover gesproken 
met o.a. het ministerie van VWS en de koepel van ouderenorgani-
saties CSO. Gezamenlijk met hen en andere partners onderzoeken 
wij in 2011 hoe we, al dan niet binnen het huidige concept van 
Gouden Dagen, het accent kunnen verleggen van ‘instellingen die 
projecten doen’ naar ‘community’-initiatieven.

Samenwerking rond ‘Stille Armen’ in Amsterdam
De wortels van Stichting RCOAK liggen in de ‘bedeling’, noodhulp 
aan mensen in Amsterdam die financieel zodanig in problemen zijn 
geraakt dat zij niet in hun primaire levensbehoeften kunnen voor-
zien. Door de goede sociale voorzieningen in Nederland ligt het ac-
cent binnen het donatiebeleid al lang niet meer op noodhulp, maar 
Stichting RCOAK heeft altijd open gestaan voor aanvragen vanuit 
het maatschappelijk werk voor individuele noodhulp. Een aantal 
hulpverleningsorganisaties maakt daar veelvuldig gebruik van.  
Dit jaar hebben wij contact gezocht met organisaties, die er 
in Amsterdam goed in slagen moeilijk bereikbare groepen in 
onze samenleving hulp te bieden. Met deze organisaties zoals 
De Regenboog Groep, de Blijf Groep en HVO Querido zijn we 
nagegaan hoe we kunnen  bewerkstelligen dat noodhulp een in-
tegraal onderdeel kan worden van het hulpverleningstraject. Er 
zijn afspraken gemaakt en deze organisaties hebben inmiddels 
een bedrag ontvangen dat zij naar eigen inzicht kunnen besteden 
voor noodhulp aan specifieke groepen met een verantwoording 
achteraf aan onze stichting. Daarnaast kunnen zij indien nodig al-
tijd een beroep blijven doen op het noodhulpbudget van Stichting 
RCOAK voor andere doelgroepen. Op deze wijze worden bureau-
cratische procedures tot een minimum teruggebracht. Dat scheelt 
de betrokken organisaties maar ook ons veel tijd. Belangrijker nog 
is dat de aanvraag van noodhulp minder afhankelijk wordt van een 
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individuele hulpverlener maar onderdeel uitmaakt van het beleid 
van de organisatie.
Door deze aanpak blijft de hulp aan Stille Armen in Amsterdam 
een volwaardig programma binnen het donatiebeleid met een 
budget van ongeveer 140.000 euro. Dat past bij de historie van 
ons fonds. De gekozen werkwijze houdt deze vorm van hulpverle- 
ning beheersbaar. Deels nemen wij zelf individuele aanvragen in 
behandeling en deels beoordelen andere organisaties aanvragen 
met een door ons verstrekt eigen budget. In de eerste helft van 
2011 brengen we alle organisaties die wij in 2010 voor het eerst een 
eigen budget hebben toegekend een evaluatiebezoek.  
 
Evaluaties en onderzoeken
Stichting Present Amsterdam
Dit jaar heeft drs. Suzanne Kooij van adviesbureau Ars memorandi 
in opdracht van Stichting RCOAK een doelmatigheidsonder-
zoek uitgevoerd naar opzet en werkwijze van Stichting Present 
Amsterdam in de vorm van een Maatschappelijke Business Case. In 
een artikel, geplaatst in het tijdschrift Geron, vierde nummer 2010 
zijn enkele bevindingen uit het onderzoek weergegeven. Dit artikel 
is integraal opgenomen op pagina 48 t/m 51 in dit jaarverslag.

Hospices
Vanuit het bureau zelf is geëvalueerd hoe door ons gesteunde hos-
pices functioneren. Daartoe zijn zes hospices bezocht. Bij vijf van de 
zes hospices is gesproken met de oprichters die vaak jarenlang on-
bezoldigd hebben gewerkt om het hospice van de grond te krijgen. 
Het waren inspirerende gesprekken met bevlogen mensen. 
Het afgelopen decennium heeft de palliatieve zorg een grote 
ontwikkeling doorgemaakt. Door zowel particulier initiatief als 
overheidsbeleid is een landelijk dekkend stelsel van lokale pal-

liatieve netwerken ontstaan, waarin palliatieve zorgvoorzieningen 
als hospices, bijna thuishuizen, verpleeghuisunits, VPTZ organ-
isaties, ziekenhuizen en thuiszorg participeren. Er is een keurmerk 
palliatieve zorg ontwikkeld voor het segment high care hospices 
en er zijn meerdere ZonMw programma’s palliatieve zorg geweest. 
Het resultaat is dat Nederland op dit moment over een netwerk 
van palliatieve zorg beschikt van hoog niveau. Door deze ontwik-
keling maken hospices in meer of mindere mate deel uit van regio-
nale netwerken. Dat ‘netwerkdenken’ is een issue dat overal speelt. 
Dit geeft aanknopingspunten voor aanvullend RCOAK-beleid. 
Het is belangrijk de netwerken te versterken. Ook de door ons 
bezochte hospices zijn daarvan overtuigd. 

Kunst en Levenskunst
Stichting RCOAK steunt relatief veel projecten gericht op kunst-
beleving bij ouderen. We steunen zowel culturele activiteiten met 
een actieve inbreng van ouderen als activiteiten waar ouderen 
passief naar luisteren/kijken. In samenwerking met onze vaste 
partner Fonds Sluyterman van Loo en sectorinstituut Kunstfactor 
wordt een onderzoek voorbereid naar de relatie ouderen, kunst 
en levenskunst dat moet leiden tot een stimuleringsprogramma    
waarin diverse partijen participeren. Ter voorbereiding van dit 
onderzoek heeft in het najaar van 2010 een inspirerende expert-
meeting plaatsgevonden. Een korte samenvatting, zoals verwoord 
door prof. Roelof Hortulanus van de Universiteit van Humanistiek:

‘Het toenemend aantal ouderen in Nederland maakt aandacht 
voor een waardige en zinvolle invulling van de derde of de vierde 
levensfase steeds urgenter. Het welbevinden van ouderen zal meer 
en meer aandacht vragen van politieke en maatschappelijke in-
stellingen. Kunst en kunstbeoefening door ouderen speelt bij dit 
onderwerp een relevante en bijzondere rol. Niet alleen omdat 
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Hinke Hamer & Jeroen Leonard

Adriaanse

juist ouderen een groot aandeel van de kunstconsumptie en 
amateurkunstbeoefening voor hun rekening nemen, maar ook 
omdat verondersteld mag worden dat kunst een belangrijke bij-
drage kan leveren aan zingeving en welzijn in latere levensfasen. 
Ouderen kunnen voor hun welzijn en zingeving steeds minder 
terugvallen op vertrouwde sociale verbanden en zullen op eigen 
kracht invulling moeten geven aan hetgeen voor hen van bete-
kenis is en hun welzijn bevordert. Kunstbeoefening kan daarbij 
een belangrijke rol vervullen.’ 

Het onderzoek zal in de loop van 2011 starten.

Onderzoek Hogeschool Windesheim
Studenten van Hogeschool Windesheim hebben een tevreden-
heidsonderzoek uitgevoerd onder de aanvragers van Stichting 
RCOAK. Deze niet wetenschappelijke evaluatie bevestigt een 
indruk die al langer leefde bij ons: aanvragers stellen een grotere 
betrokkenheid van ons fonds op prijs. Onze aanvraagprocedure 
en ook de financiële afhandeling van toekenningen is vooral ge-
richt op efficiency. Aanvragers willen graag persoonlijk contact, al 
is het maar telefonisch. Nu is er slechts met een beperkt deel van 
de aanvragers, met name bij grotere projecten, persoonlijk con-
tact. In 2011 zullen we ons bezinnen op de vraag hoe wij aan deze 
behoefte tegemoet kunnen komen. 

Samenstelling RCOAK-bureau
Eind september hebben wij afscheid genomen van de toen bijna 
66-jarige Nico Zitvast, administrateur sinds mei 2002. Nico Zitvast 
is een markante man, die met veel toewijding en zorg niet alleen 
de administratie verzorgde maar ook aanvragen beoordeelde van 
Stille Armen, en indien nodig aanvragers adviseerde over de opzet 
van projectbegroting c.q. verantwoording. Wij zijn Nico veel dank 

verschuldigd. In zijn plaats is Michaël ter Bruggen als administra-
teur in dienst getreden. We hebben alle vertrouwen in de samen-
werking met Michaël ter Bruggen.    

Vooruitblik 
Het is verheugend dat het donatiebudget 2011 is teruggebracht op 
het niveau van voor de crisis, 2,5 miljoen euro.

Uit de column van Stella Braam op pagina 43 blijkt dat ouderen 
zich zorgen maken over hun toekomst. Wie zorgt er nog voor mij 
als dat nodig is? In 2011 gaan we de uitdaging aan om in samen-
werking met anderen hier een begin van een antwoord op te vin-
den.

Een overzicht van de belangrijkste initiatieven in 2011: 
•	 De	schaal	van	Premieplan	wordt	aanzienlijk	vergroot	met	nieu-
we deelnemers. De bedoeling is dat dit leidt tot een substantiële 
toename van het aantal initiatieven in 2011. Punt van aandacht is 
de beheersbaarheid van de groei. Hiervoor is een ICT-toepassing 
in ontwikkeling.  
•	 Het	 onderzoek	 naar	 de	 relatie	 ouderen	 en	 kunstbeoefening/
levenskunst vindt in 2011 plaats. Belangrijk is dat een van de re-
sultaten van dit onderzoek, een stimulerings- en faciliteringspro-
gramma, breed verspreid wordt onder gemeenten in het kader van 
Welzijn Nieuwe Stijl en onder ouderenbonden en welzijnsstichtin-
gen. Er zijn veelbelovende signalen van het ministerie van VWS 
om hieraan mee te werken.  
•	 We	 denken	 samen	met	 andere	 organisaties	 binnen	 de	 oude-
renzorg na over vernieuwingen in de ouderenzorg, Ouderenzorg 
Nieuwe Stijl. We gaan er vanuit dat dit in 2011 zal leiden tot nieu-
we initiatieven binnen de ouderenzorg.
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•	 De	gedachte	dat	ouderen	 in	de	derde	 levensfase	 veel	 kunnen	
betekenen voor kwetsbare ouderen in de vierde levensfase wordt 
breed gedragen. In 2011 proberen wij in een expertmeeting met 
vertegenwoordigers van diverse disciplines dit uitgangspunt te 
concretiseren in nieuwe projecten. Bij al deze initiatieven werken 
wij samen met partner en bondgenoot Fonds Sluyterman van Loo. 

Frieda de Pater, directeur 

Bezetting bureau Stichting RCOAK
v.l.n.r. Michaël ter Bruggen, Frieda de Pater, Anneke Westeneng
Foto: Charlotte Marres Swets 



16 Financieel jaarverslag 2010

Onze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wette-
lijke bepalingen van Richtlijn 640 voor de Jaarverslaggeving, uitge-
geven door de Raad van de Jaarverslaggeving (RJ 640 Organisaties 
zonder winststreven). Op de volgende pagina’s treft u de jaarreke-
ning integraal aan inclusief de volledige accountantsverklaring.
De indeling is als volgt:

Pagina 18 Balans per 31 december 2010

Pagina 19 Staat van baten en lasten over 2010

Pagina 20 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Pagina 24 Accountantsverklaring

Pagina 26 Kengetallen 2003 tot en met 2010
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18 Balans per 31 december 2010
  Ref. 31-12-2010  31-12-2009 
Activa     

Beleggingen 3.1    
-landerijen  7.547.000  7.095.600 
-onroerende zaken  1.921.360  1.921.360 
-effecten  72.380.022  68.880.380 
-spaarrekeningen  3.816.002  2.690.000 
    85.664.384  80.587.340
     
Vorderingen en overlopende activa 3.2  692.721  687.875
     
Liquide middelen   292.490  194.311
     
    86.649.595  81.469.526
     

Passiva     
     
Eigen vermogen 3.3  83.837.310  78.633.609
     
Voorzieningen 3.4    
-onderhoud onroerend goed  279.588  364.523 
-pensioenverplichtingen  83.136  83.746 
    362.724  448.269
     
Kortlopende schulden en overlopende  3.5    
passiva   2.449.561  2.387.648
     
    86.649.595  81.469.526
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  Ref.  2010  2009

Baten     
Opbrengst beleggingen 4.1    
- landerijen  218.919  123.477 
- onroerend goed  171.288  163.511 
- effecten  2.714.503  1.861.773 
- interest liquide middelen  69.405  1.878.220 
    3.174.115  4.026.981
     
Vrijgevallen donaties    4.2  301.886  474.371
     
Overige baten 4.3  169.496  6.409
     
Totaal baten   3.645.497  4.507.761
     
     
Lasten     
Donaties 4.4  2.046.906  1.959.330
     
Salarissen en sociale lasten 4.5  208.498  195.604
     
Overige bureaukosten 4.6  170.345  149.731
        
Totaal lasten   2.425.749  2.304.665
     
Resultaat vóór koersverschillen effecten   1.219.748  2.203.096
en herwaardering landerijen     
     
Gerealiseerde en ongerealiseerde     
koersverschillen effecten  4.7  3.532.553  5.148.176
     
Resultaat herwaardering landerijen 4.8  451.400  2.773.497
     

Tekort resp. overschot boekjaar   5.203.701  10.124.769
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1. Grondslagen voor waardering van activa en passiva

1.1 Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wette-
lijke bepalingen van Richtlijn 640 voor de Jaarverslaggeving, 
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 640 
Organisaties zonder winststreven).
De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische 
kosten en kostprijzen. Activa en passiva worden in het algemeen 
gewaardeerd tegen de nominale waarde of de actuele waarde. 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt 
waardering plaats tegen de nominale waarde. In de balans en de 
staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen, waarmee 
wordt verwezen naar de toelichting.

1.2 Beleggingen

Beleggingen in landerijen worden gewaardeerd tegen actuele 
waarde (marktwaarde). De marktwaarde wordt onder meer 
gebaseerd op beschikbare marktgegevens.
De waardering van landerijen wordt eens in de vijf jaar 
opgesteld door externe adviseurs op basis van een taxatie. In 
2009 zijn alle landerijen getaxeerd. In één geval heeft in 2010 
hertaxatie plaatsgevonden. Dat betrof gronden die, als gevolg van  
pachtbeëindiging, in erfpacht zijn uitgegeven.

De marktwaarde van het overig onroerend goed wordt bepaald op 
basis van tien maal de huurwaarde.

Beleggingen in effecten worden gewaardeerd op beurswaarde.

Beleggingen in spaarrekeningen worden gewaardeerd op nominale 
waarde.

1.3 Voorzieningen

Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of 
feitelijke verplichtingen waarvan de omvang op betrouwbare 

wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen 
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.

Voorziening onderhoud
De voorziening voor onderhoud van onroerende zaken is 
bepaald op basis van de in de komende tien jaren verwachte 
onderhoudsuitgaven, een en ander conform advies van een extern 
adviseur. Deze voorziening is getroffen in 2004. In 2011 wordt de 
voorziening onderhoud opnieuw bepaald op basis van een extern 
advies.

Voorziening pensioenen
De pensioenvoorziening in eigen beheer wordt gewaardeerd op 
basis van actuariële grondslagen.

2. Grondslagen voor bepaling van het resultaat   
    
2.1 Algemeen      
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengst van 
beleggingen en overige baten enerzijds en de verstrekte donaties 
en kosten en andere lasten over het jaar anderzijds. Opbrengsten  
worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben; 
kosten zodra zij voorzienbaar zijn. 
   
3. Toelichting op de posten van de balans   
    
3.1 Beleggingen      
 
Landerijen      
De landerijen zijn in 2009 gewaardeerd door een externe taxateur. 
In 2010 is één pachtcontract beëindigd. De betreffende gronden 
zijn medio 2010 in erfpacht uitgegeven. Dat heeft geleid tot 
hertaxatie. De vastgestelde waarde van € 7.547.000 lag hierdoor    
€ 451.400 hoger dan ultimo 2009.

Overig onroerend goed
Het overig onroerend goed bestaat uit panden in de binnenstad van 
Amsterdam. De waardering bedraagt evenals in het voorgaande 
jaar € 1.921.360.

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
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Effecten        
Het verloop van de effectenportefeuille in 2010 was als volgt: 

Stand 1 januari 2010 68.880.380 
Bij: aankopen 36.587.625 
Af: verkopen 36.620.535 
Bij: koerswinst 2010 3.532.553 
  
Stand 31 december 2010 72.380.022 
  

De samenstelling van de effectenportefeuille ultimo 2010 en 2009 
was als volgt:  
  
 

  
 
  
Het vermogensbeheer is ondergebracht bij een professionele 
marktpartij. Volgens het aan de beheerder afgegeven mandaat 
worden beleggingen gespreid over vastrentende waarden (60%), 
aandelen (25%) en onroerend goed aandelen (15%). Voor alle ca-
tegorieën geldt een marge van 5% naar boven en beneden. 
Rekening houdend met de afgesproken bandbreedtes zijn alle 
waarden binnen de marges.

  2010  2009 
Obligaties 30.704.830  30.137.993 
Beleggingsfondsen met obligatiekarakter 13.235.194  13.177.095   
      
Totaal vastrentende waarden 43.940.024 60,7% 43.315.088 62,9%
Aandelen 19.701.803 27,2% 17.234.716 25,0%
Onroerend goed aandelen 8.738.195 12,1% 8.330.576 12,1%

Totaal 72.380.022 100,0% 68.880.380 100,0%
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3.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

De stichting heeft met één van de pachters een overeenkomst ge-
sloten die de pachter het recht geeft om de gepachte grond, groot 
23 hectare, van de stichting te kopen tegen een vooraf vastgestelde 
prijs. Deze prijs komt overeen met de marktwaarde van deze op-
pervlakte aangemerkt als cultuurgrond. Dit recht van de pachter 
kan op ieder moment worden uitgeoefend gedurende de overeen-
gekomen pachtperiode welke loopt tot en met oktober 2035.

Spaarrekeningen  
Het liquiditeitsoverschot is belegd op een tweetal spaarrekeningen 
en is direct opvraagbaar. 

3.2 Vorderingen en overlopende activa  
  
 2010 2009
Te vorderen dividendbelasting 25.892 21.817
Pacht Boekjaar 33.440 36.775
Rente Spaarrekeningen boekjaar 38.474 46.209
Overlopende couponrente 589.894 583.074
Overige vorderingen 5.021 -

 692.721 687.875
 
3.3 Vermogen  

Stand 1 januari 78.633.609 68.508.840
Bij: winst boekjaar 5.203.701 10.124.769

Stand 31 december 83.837.310 78.633.609

3.4 Voorzieningen

Onderhoud onroerend goed
Stand 1 januari 364.523 384.271
Af: onderhoud boekjaar 84.935 19.748

Stand 31 december 279.588 364.523

Pensioenverplichting
Stand 1 januari 83.746 83.881
Af: uitkering boekjaar 12.496 12.178
Bij: dotatie boekjaar 11.886 12.043

Stand 31 december 83.136 83.746

3.5 Kortlopende schulden en overlopende passiva  

Te betalen donaties 2.344.543 2.319.172
Overige 105.018 68.476

 2.449.561 2.387.648
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4.6 Overige bureaukosten   
 2010 2009
Huisvestingskosten 52.061 52.444
Overige kosten 118.284 97.287

 170.345 149.731
  
 
4.7 Koersverschillen effecten  
 
De koerswinst op de effectenportefeuille bedroeg € 3.532.553 
(2009: € 5.148.176).   
De koerswinst is via het resultaat aan het eigen vermogen toege-
voegd.  Indien beleggingen plaatsvinden in andere valuta dan de 
euro, dan wordt het koersrisico afgedekt. In 2010 zijn er geen dek-
kingstransacties afgesloten.   
   
4.8 Resultaat herwaardering landerijen
  
Eens in de vijf jaar, laatstelijk in 2009, vindt herwaardering door 
een extern adviseur plaats. De volgende taxatie zal in 2014 plaats-
vinden. In 2010 is één pachtcontract beëindigd. De betreffende 
gronden zijn medio 2010 in erfpacht uitgegeven. Dat leidde tot 
een hertaxatie van € 7.547.000, € 451.400 hoger dan ultimo 2009.  
  
Amsterdam, 25 februari 2011
 
drs. Frieda M. de Pater   Michaël ter Bruggen
directeur     administrateur

4. Toelichting op de posten van de staat van baten en lasten  
  
4.1 Opbrengst beleggingen  
 
De totale beleggingsopbrengst bedroeg € 3.174.115 en was daar-
mee € 852.866 lager dan in 2009.   
Ten opzichte van 2009 zijn er aanzienlijke verschillen te zien tus-
sen de onderscheiden beleggingscategorieën. Eind 2009 is een 
vrijkomend deposito, rente-opbrengst 5%, weer volledig in de ef-
fectensfeer belegd met de nadruk op obligaties.   
   
4.2 Vrijgevallen donaties   
 
Dit betreft toegekende giften die niet, niet tijdig of niet volledig 
zijn opgevraagd. De vrijvallen betreffen € 29.258 voor het lopende 
boekjaar en € 272.628 voor voorgaande jaren.
  
4.3 Overige baten  
 
De overige baten bedroegen € 169.496 tegenover € 6.409 in 2009. 
De baten in 2010 betroffen nagenoeg geheel de opbrengst van melk-
quota (€ 169.109)
  
4.4 Donaties

Het donatiebudget voor 2010 bedroeg € 2.250.000. Aan donaties 
werd in 2010 € 2.046.906 toegekend.

4.5 Salarissen en sociale lasten
 2010 2009
Salarissen 170.842 159.460
Sociale lasten 18.811 15.891
Pensioenpremies 18.845 20.253

 208.498 195.604

De formatie bedroeg 2,2 fte., gelijk aan 2009. In 2010 was geduren-
de een korte periode sprake van een ruimere bezetting in verband 
met de inwerkperiode van een nieuwe functionaris.                                    
 Het salaris van de directeur bedraagt op fulltime basis (40 uur per 
week) € 96.657.
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PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Postbus 90357,
1006 BJ Amsterdam
T: 088 792 00 20, F: 088 792 96 40, www.pwc.nl

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Professional Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK
34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer
aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u
meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het College van Regenten van Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting Roomsch Catholijk Oude
Armen Kantoor te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2010 en de staat van baten en lasten over 2010 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht
van de grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Richtlijn 640
'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. De directie is
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit
van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de
door de directie van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld
van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
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Pagina 2 van 2

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor per 31 december 2010 en van het
resultaat over 2010 in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de
Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.

Amsterdam, 25 februari 2011
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door : drs. J.L. Sebel RA



26 Kengetallen 2003 tot en met 2010

Vermogen
per ultimo

Beleggingen
per ultimo

 Directe op-
brengst

beleggingen

Gerealiseerd en 
ongerealiseerd 
koersresultaat

effecten

Donatiebudget Toegekende
donaties

Aantal
donaties

2003 65.252.798 65.357.149 3.935.136 1.137.973 2.500.000 1.853.869 184

2004 74.214.076 75.469.749 2.965.239 5.991.879 2.500.000 1.968.980 269

2005 80.210.390 81.025.394 3.185.959 5.109.447 2.500.000 2.322.284 289

2006 83.119.716 85.114.222 3.220.325 2.363.589 2.500.000 2.351.370 413

2007 80.065.443 83.288.194 3.108.692 -3.201.866 2.500.000 2.525.855 374

2008 68.508.840 71.620.788 3.942.083 -12.885.162 2.500.000 2.473.441 510

2009 78.633.609 80.587.340 4.026.981 5.148.176 2.000.000 1.959.330 580

2010 83.837.310 85.664.384 3.174.115 3.532.553 2.250.000 2.046.906 505
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Projecten en donaties
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Projectondersteuning
Exclusief Premieplanaanvragen zijn er 364 verzoeken voor pro-
jectondersteuning binnengekomen. Voor 253 projecten is een do-
natie beschikbaar gesteld. Alle aanvragen zijn, voorzien van een 
directie-advies, voorgelegd aan de Gift encommissie. Een deel er-
van - 86 aanvragen - is vervolgens voorgelegd aan het College van 
Regenten. 

Individuele hulp aan Amsterdammers in noodsituaties
Via hulpverlenende instanties waaronder maatschappelijk werk 
en de Voedselbank Amsterdam zijn er in 2010 142 schrift elijke 
verzoeken voor fi nanciële hulp aan individuele Amsterdammers 
binnengekomen. Dit heeft  geleid tot 116 gehonoreerde aanvragen 
en 26 aanvragen zijn afgewezen. Bij het merendeel van de toeken-
ningen gaat het om personen die een schuldhulptraject volgen. De 
hulp wordt vaak verstrekt in natura: een wasmachine, koelkast etc. 
In de grafi sche weergave van de donaties op de volgende pagina’s 
blijven de aanvragen voor individuele hulp buiten beschouwing.

Ondersteuning hulporganisaties 
Rond de 15 verzoeken van geldwervende hulporganisaties als 
Unicef, SOS-Kinderdorpen en Cordaid hebben een donatie van 
€ 250 ontvangen. Ook deze aanvragen handelt het bureau zelf af. 
In de grafi sche weergave van de donaties op de volgende pagina’s 
blijven deze donaties buiten beschouwing.

Quick-scan
Voordat een verzoek voor projectondersteuning wordt ingediend, 
wordt in veel gevallen via onze website een verzoek voor een 
quick-scan ingediend om een indicatie te krijgen of het zinvol is 
een uitgebreidere donatie-aanvraag in te dienen. Wij hebben rond 
de 400 verzoeken voor een quick-scan ontvangen. In ongeveer 
70% van deze gevallen is geadviseerd een donatie-aanvraag in te 
dienen. In de grafi sche weergave van de donaties op de volgende 
pagina’s blijven quick-scans buiten beschouwing.

Premieplan 
Het bureau heeft  252 Premieplanaanvragen gehonoreerd, hiertoe 
gemandateerd door het College van Regenten. 

Samenvattend overzicht donatieverzoeken
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Cultuur en Muziek

Stichting Gudula Cultureel, Lochem
concert op Goede Vrijdag
donatie  € 500 

Stichting Buurtwerk Alexander, Rotterdam
muziek bij eindejaars activiteiten
donatie  € 600 

Van Neynselgroep, ‘s Hertogenbosch
vergeten smaken
donatie  € 800 

Dameskoor Avanti, Alphens Mannenkoor, 
Alphen
optredens in zorginstellingen
donatie  € 900 

Stichting Welzijn Ouderen Woensdrecht, 
Huijbergen
zondagmiddag welkom
donatie  € 930 

Stichting Vierdaags Spektakel, Zwanenburg
kunstspektakel voor ouderen
donatie  € 1.000 

Shantykoor Het Kraaiennest, 
Nieuwerkerk a/d IJssel
Nova Zembla, een muzikale vertelling
donatie  € 1.000 

Het Woud der Verwachting, Barchem
middeleeuws evenement in Lochem
donatie  € 1.000 

Koninklijk Utrechts Dilettanten Orkest, 
Houten
Spaanse Sinterklaasconcerten
donatie  € 1.100 

KBO Breda West, Breda
aanschaf geluidsinstallatie voor cabaretgroep
donatie  € 1.500 

Mannenkoor Arch Luit, Arcen
kerstevent
donatie  € 1.500 

Korencomité Groot Maastricht, Maastricht
seniorenkorendag
donatie  € 1.650 

Stichting Uit eigen beweging, Zeist
De Ganzenhoedster aan de bron, muziek/
dansvoorstelling voor ouderen
donatie  € 2.000 

Stichting R.K. Bejaardenpaviljoen 
De Masemude, Monster
sociaal culturele activiteiten in ontmoetingspaviljoen 
De Masemude
donatie  € 2.400 

Vitalis Woonzorg Groep, Eindhoven
Literaire Salon
donatie  € 2.750 

Stichting Nieuwe Helden, Amsterdam
Bejaarden en begeerte, theatervoorstelling
donatie  € 3.000 

Stichting De Wering, Alkmaar
apparatuur voor ouderenkoor Tjempakasingers
donatie  € 3.000 

Stichting Springlevend, Leiden
verhalen door de eeuwen heen
donatie  € 3.000 

Overzicht van gehonoreerde aanvragen per categorie

Mannenkoor Arch Luit, Arcen
kerstevent aanvullende donatie
donatie  € 3.000 

Toneelvereniging Vios-Oud Ade, 
Roelofarendsveen
musical Kees de Konijnenkoopman
donatie  € 3.500 

PuurZuid, locatie Torendael, Amsterdam
themamiddagen voor bewoners en buurtgenoten
donatie  € 4.000 

Cantiamo Stichting Operette Zoetermeer, 
Zoetermeer
operette matinee voor ouderen Viktoria und ihr 
Husar
donatie  € 4.000 

Stichting eSTage, Rotterdam
theaterproject Van alle tijden
donatie  € 4.000 

Stichting Laurens, Rotterdam
kerstconcert voor ouderen
donatie  € 4.000 

KBO Gelderland, afd. Malden, Malden
zondag zo’n dag
donatie  € 4.000 

Deventer Schouwburg, Deventer
programma-aanbod voor ouderen
donatie  € 4.000 

Stichting Kanker in Beeld, Amsterdam
koor Zingen voor je leven in Purmerend
donatie  € 4.950 
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vervolg Cultuur en Muziek
Stichting Muzikaal Mokum, Amsterdam
korenproject
donatie  € 5.000 

Blik Bijzonder, Amsterdam
Grootse Verhalen
donatie  € 5.000 

Stichting Danstheater Vos, Amsterdam
De dingen die voorbijgaan en Stroop met gort, 
dansvoorstelling
donatie  € 5.000 

Wijkopbouworgaan Watergraafsmeer, 
Amsterdam
wijkmusical
donatie  € 5.000 

Stichting Respect Zorggroep Scheveningen, 
‘s Gravenhage
Leef-tijd; binding tussen generaties door muziek en 
dans
donatie  € 5.000 

Stichting Bravoure, Nieuwerkerk a/d IJssel
ouderenvoorstelling tijdens het Hitlandfestival
donatie  € 5.000 

Stichting Pluspunt Rotterdam, Rotterdam
Verhalenderwijs
donatie  € 5.000 

Stichting AMuToZa Schiedam, Vlaardingen
minifestival
donatie  € 5.000 

Stichting Nocturne, Nijmegen
theaterproductie That’s AMORE
donatie  € 5.000 

Rick, Regionaal Instituut Cultuur en 
Kunsteducatie, Weert
Kunst in de zomer; cultureel activiteitenaanbod
donatie  € 5.000 

Stichting Vrienden van Loesje, Arnhem
Loesjeworkshops voor ouderen
donatie  € 5.000 

Colline theaterproducties, Arnhem
theatervoorstelling Heb ik Alzheimer
donatie  € 5.000 

Stichting Regionale Senioren Omroep RSO, 
Groningen
nieuwe camera’s
donatie  € 5.000 

Stichting JAM, Amsterdam
ouderensongfestival 2010
donatie  € 7.500 

Stichting Huis van Gedichten, ‘s Gravenhage
cursus Uit de Eerste Hand, poëzie van ouderen
donatie  € 8.833 

Stichting Musicians Worldwide, Amsterdam
concerten in zorgcentra
donatie  € 10.000 

Stichting Vier het Leven, Huizen
start Vier het Leven in regio Amsterdam
donatie  € 10.000 

MagentaZorg Zuyder Waert, 
Heerhugowaard
kunst in de zorg
donatie  € 10.000 

Stichting Vrienden van Vughterstede, Vught
seniorenswing
donatie  € 10.000 

Stichting Muziek Jong voor Oud, Klimmen
concerten in verpleeg- en verzorgingshuizen in 
Limburg
donatie  € 10.000 

Stichting Getoud, ‘s Gravenhage
verkleedproject, Wat ik later wilde worden
donatie  € 15.000 

De Wever, Tilburg
Op mijn stoep
donatie  € 15.000 

Stichting Mozeshuis, Amsterdam
vaste gift voor de Zomer- en Winteracademie
donatie  € 20.000 

Stichting Parels voor de Zwijnen, 
Amsterdam
Niet meer zo piepshow
donatie  € 20.000 

Gemeenschaps- en buurthuizen

Stichting Welzijnsbevordering Bergen, 
Nieuw-Bergen
ouderenontmoetingscentrum
donatie  € 5.000

Stichting Gemeenschapshuis Egchel, Egchel
inrichting
donatie € 5.000



31Grafi sche weergave van aantallen en bedragen
Aantallen aanvragen, toekenningen, afwijzingen en intrekkingen exclusief Premieplan

Totaal aantal aanvragen Toekenningen Afwijzingen Intrekkingen

2010

2009

2008

2007

382

364
378

284

92

2

347

2

261

240
253

136

108

84

63
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In dit overzicht concentreren wij ons op de door de Gift encommissie en het College van Regenten goedgekeurde aanvragen inclusief 
het Premieplan.

Verdeling van donaties binnen de verschillende categorieën

Overzicht van projecten naar categorie in aantallen, bedragen en als percentages

Verdeling van donaties binnen het Premieplanbudget 

Aantal
gehonoreerde

aanvragen
Categorie

Totaal bedrag 
in euro’s

Als percentage van het
totaal toegekende

bedrag

9 Welzijn 96.880 5%

16 Vakantie en uitstapjes  37.480 2%

26 Sociale zorg 304.920 15%

37 Psychogeriatrie 506.200 24%

252 Premieplan 124.989 6%

7 Pastorale zorg 71.125 3%

20 Palliatieve zorg 173.620 8%

16 Organisaties voor en door ouderen  95.935 5%

25 Ontspanning en sport 68.185 3%

38 Versterking zelfredzaamheid  257.159 13%

6 Mobiliteit 35.000 2%

2 Gemeenschaps- en buurthuizen 10.000 1%

51 Cultuur en muziek 265.413 13%

505 Totaal  2.046.906 100%

Zonnebloem NOF

39.894

 127

 314

79.520 

115

691

Totaal toegekend bedrag Premieplanaanvragen in euro’s

Aantal gehonoreerde Premieplanaanvragen 

Gemiddeld toegekend bedrag Premieplan in euro’s

PCOB

5.575 

10

 558
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Mobiliteit

Vivium Zorggroep, Huizen
rolstoelbus
donatie  € 5.000 

Stichting Recreatie St. Elisabeth 
Gasthuishof, Oegstgeest
rolstoelbus
donatie  € 5.000 

Roltours Zoetermeer, Zoetermeer
vervanging rolstoelbus
donatie  € 5.000 

Volkstuinvereniging Hordijkerveld, 
Rotterdam
aanschaf bus
donatie  € 5.000 

Vereniging Ouderenvervoer Aalburg-
Heusden, Wijk en Aalburg
aanschaf nieuwe bus
donatie  € 5.000 

Stichting Consument en Veiligheid, 
Amsterdam
testkoffer
donatie  € 10.000 

Versterking zelfredzaamheid

Spirit 55, Rotterdam
digitaal actief
donatie  € 500 

CIPO, ‘s Gravenhage
hulp bij invullen belastingformulieren
donatie  € 1.000 

Stichting De Welle, Nijverdal
soos en gezondheidsconsultatie senioren
donatie  € 1.000 

Messengers of Peace Nederland, Amsterdam
Grannies Day, eetproject ouderen en jongeren
donatie  € 1.000 

Stichting WoonZorgComplex Rijkevoort, 
Rijkevoort
inrichting gemeenschappelijke ruimte
donatie  € 2.000 

Stichting Welzijn & Dienstverlening, 
Delfzijl
inventarisatie wensen van ouderen
donatie  € 2.100 

Stichting Raffy, Leusden
internethoeken in twee zorgcentra
donatie  € 2.775 

Mantelzorg Steunpunt, Amstelveen
Dag van de Mantelzorg 2010
donatie  € 3.000 

Leger des Heils afdeling Breda, Breda
aanschaf computers
donatie  € 3.000 

Tandem, Velserbroek
Dag van de Mantelzorg
donatie  € 3.500 

GGZ Drenthe Dienst Geestelijke Verzorging, 
Assen
computerproject voor ouderen met een psychiatrische 
aandoening
donatie  € 4.000 

vervolg Overzicht van gehonoreerde aanvragen per categorie

Stichting Doras Maatschappelijke 
Dienstverlening, Amsterdam
De drempel over in Molenwijk, Amsterdam Noord
donatie  € 4.864 

Buzz Bedrijvigheid, Amsterdam
Bellen doe je zo!
donatie  € 5.000 

Arkin, Amsterdam
aanschaf vandalismebestendige computers
donatie  € 5.000 

Stichting Arbeid & Participatie voor 
Vluchtelingen, Amsterdam
therapeutische trajecten oudere vluchtelingen
donatie  € 5.000 

Stichting Zorggroep Florence, Rijswijk
ontmoetingsplekken voor ouderen
donatie  € 5.000 

Stichting Zorggroep Florence, Rijswijk
ontmoetingsplek in Woonzorgcentrum Steenvoorde 
Rijswijk
donatie  € 5.000 

CIPO, ‘s Gravenhage
55+ informatiemarkt nieuwe media
donatie  € 5.000 

Stichting Mooi, ‘s Gravenhage
inrichting huiskamer in wijkcentrum
donatie  € 5.000 

mr. L.E. Visserhuis, ‘s Gravenhage
inrichting restaurant
donatie  € 5.000 
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vervolg Versterking zelfredzaamheid
Zorggroep Rijnmond, Rotterdam
inrichting dorpsplein, ontmoetingsruimte
donatie  € 5.000 

Stichting Welzijn Leusden, Leusden
levensboeken voor ouderen
donatie  € 5.000 

Stichting BrabantZorg, Veghel
internethoek zorgcentrum Odendael in 
Sint Oedenrode
donatie  € 5.000 

Stichting In de Rooden Leeuw, Maastricht
zingeving voor ouderen
donatie  € 5.000 

Stichting KleurRijk Verleden, Ilpendam
LuisterLevensboeken
donatie  € 7.000 

Stichting Zet, Tilburg
levensverhalen
donatie  € 7.200 

Public Association Cutezanta, Ungheni, 
Moldavië
renovatie community center voor ouderen
donatie € 7.500 

FNV Vrouwenbond, Amsterdam
Wonderen doen met weinig geld
donatie  € 10.000 

HOF, Promotie Haags Vrijwilligerswerk, 
‘s Gravenhage
Het Zilveren Promoteam
donatie  € 10.000 

Stichting Johanniter Hulpverlening, 
‘s Gravenhage
voor ouderen door ouderen, ouderen als vrijwilliger
donatie  € 10.000 

Stichting Zorgcocon Kwido pa Anciano, 
Rotterdam
dagopvang voor ouderen van Caraïbische afkomst
donatie  € 10.000 

Stichting Welzijn Ouderen en Steunpunt 
Mantelzorg, Kerkdriel
inrichting wooncomplex met zorg in Zaltbommel
donatie  € 10.000 

Stichting Welzijn Ouderen Zwolle, Zwolle
zingevingsproject Eenzaamheid te lijf
donatie  € 10.000 

Stichting De Helpers, Borger
servicesteunpunt
donatie  € 10.000 

Stichting Bevordering Maatschappelijke 
Participatie, Amsterdam
respijtweekenden voor allochtone mantelzorgers
donatie  € 12.500 

Stichting Combiwel Amsterdam, Amsterdam
klussenproject Nieuw West
donatie  € 14.220 

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam
trainingsprogramma TIA-patiënten
donatie  € 25.000 

Pon, Tilburg
meedoen vanuit het zorgcentrum
donatie  € 25.000 

Ontspanning en sport

Palet Welzijn BV, Gouda
aanschaf bingomachine
donatie  € 365 

Stichting Sport en Beweeg, Hoogeveen
aanschaf sportmaterialen
donatie  € 700 

Stichting Welzijn Tubbergen, Tubbergen
aanschaf koersbalmateriaal
donatie  € 900 

De Zorggroep, Venlo
wandeldriedaagse
donatie  € 1.000 

Stichting Zebra, ‘s Gravenhage
ouderensportweekend Transvaal
donatie  € 1.040 

Stichting Vrienden van de Stichting 
De Stromen, Rotterdam
aanschaf duofietsen
donatie  € 1.200 

Stichting Punt Welzijn, Weert
zomermaandenprogramma
donatie  € 1.800 

Stichting NieuwebrugZorg, 
‘s Hertogenbosch
yogalessen voor senioren met een fysieke beperking
donatie  € 2.480 

Stichting Anatolie, Amsterdam
aanschaf sporttoestellen
donatie  € 2.500 
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Amsterdam
Nederland

€     887.074
€  1.034.843

€  1.921.917

Verdeling naar regio exclusief Premieplan

Aantal
gehonoreerde

aanvragen
Bedrag Totaal bedrag in Euro’s

167

56

30

253

419

56

30

505

 552.836 

 515.313

 853.768

 1.921.917

 677.825

 515.313

853.768 

 2.046.906

Exclusief Premieplan

aantal donaties ≤ 5.000

aantal donaties > 5.000 en < 15.000

aantal donaties ≥ 15.000

Totaal

Inclusief Premieplan

aantal donaties ≤ 5.000

aantal donaties > 5.000 en < 15.000

aantal donaties ≥ 15.000

Totaal

−

−

−

−
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37 vervolg Overzicht van gehonoreerde aanvragen per categorie

vervolg Ontspanning en sport
Stichting Pluspunt Rotterdam, Rotterdam
gezondheids- en bewegingsbeurs voor 55-plussers
donatie  € 2.500

Stichting Carint-Reggeland Groep, Hengelo 
jeu de boulesbaan
donatie  € 2.500 

Icare, Elburg
aanschaf twee duofietsen
donatie  € 2.500 

Stichting Present Amsterdam, Amsterdam
ontspannende activiteiten met en voor ouderen
donatie  € 3.000 

Nationaal Onderwijsmuseum, Rotterdam
ambachtsmarkt voor ouderen tijdens Koninginnedag
donatie  € 3.000 

Stichting Curamus, Hulst
aanschaf duofiets
donatie  € 3.000 

KBO-afdeling Sint Goar, Meerlo
aanleg jeu de boulesbanen
donatie  € 3.000 

Stichting Gehandicaptentuin 
Frederiksoord, Frederiksoord
uitbreiding verblijfsruimte
donatie  € 3.000 

Stichting Vrienden van Briljant, Amsterdam
zintuigartiesten in verpleeghuis Slotervaart
donatie  € 3.500 

Stichting Hilversumse Meent, Hilversum
aanschaf verrijdbare biljarts
donatie  € 4.000 

Stichting Vrienden van de Stichting 
De Stromen, Rotterdam
aanschaf braintrainers
donatie  € 4.000 

Stichting Ouderenzorg Noord Beveland 
Cleijnborch, Colijnsplaat
biljart
donatie  € 4.000 

De Friese Wouden, Drachten
inrichting fitnessruimte
donatie  € 4.000 

Scoop Welzijn en Ontwikkeling, Almelo
biljartfaciliteiten
donatie  € 4.200 

Herwonnen Levenskracht, Putte
activiteiten voor minder draagkrachtige ouderen
donatie  € 5.000 

Stichting Welzijn Ouderen Zwolle, Zwolle
evenement Zwolle Senior Actief
donatie  € 5.000 

Organisaties voor en door ouderen

Cabo, Amsterdam
spreekuur Italiaanse ouderen
donatie  € 400 

Stichting Welzijn Ouderen Geldermalsen, 
Geldermalsen
Dag van de Ouderen
donatie  € 500 

Stichting Fu Hua Low, ’s Gravenhage
lustrum woongemeenschap
donatie  € 750 

Prot. Chr. Ouderen Bond, afdeling Neede, 
Neede
kranslegging en vragenforum 4 en 5 mei
donatie  € 875 

KBO afdeling St. Lucas, Amsterdam
jubileum
donatie  € 1.410 

Cabo, Amsterdam
10 jarig jubileum Landelijke Federatie Chinese 
Vrouwenvereniging
donatie  € 2.500 

Woonvereniging Wonen 2000 Plus, 
Alblasserdam
inrichting gemeenschappelijke ruimte 
donatie  € 3.000 

Stichting Bharti Bhawan, Leeuwarden
inrichting gemeenschappelijke ruimte voor 
Hindoestaanse ouderen
donatie  € 3.000 

Vereniging Groepswonen door Ouderen, 
‘s Gravenhage
inrichting gemeenschappelijke ruimte
donatie  € 4.000 
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vervolg Organisaties voor en door ouderen
Scoop Welzijn en Ontwikkeling, Almelo
kookvoorziening in dienstencentrum De Riet
donatie  € 4.000 

Welzijnsstichting Anand Joti, Amsterdam
inrichting gemeenschappelijke ruimte en tuin 
woongroep Shravan
donatie  € 5.000 

Opteiland Woongroep voor ouderen, 
Dordrecht
inrichting gemeenschappelijke ruimten
donatie  € 5.000 

Nederlandse Vereniging voor 
Slechthorenden, Houten
ontmoetingsdagen voor dove ouderen
donatie  € 8.000 

Stichting Keep on Rocking, Tilburg
educatief pakket ouderen en relaties
donatie  € 10.000 

Prot. Chr. Ouderen Bond, Zwolle
Zomerscholen
donatie  € 12.500 

Stichting Het R.C. Maagdenhuis, Amsterdam
kenniscentrum gemeenschappelijk wonen oudere 
migranten
donatie  € 35.000 

Palliatieve zorg 

Stichting ZorgAccent & Thuiszorg Noord 
West Twente, Hellendoorn
uitbreiding hospice
donatie  € 2.000 

Stichting Inloophuis Leven met kanker, 
Kamerik
inrichting Heerenkamer
donatie  € 3.000 

Stichting Amarant, Utrecht
ontspanning en meditatie
donatie  € 3.000 

Stichting Wij allemaal, Purmerend
traplift inloophuis THUIS
donatie  € 4.100 

Inloophuis Utrecht, Utrecht
inrichting inloophuis
donatie  € 5.000 

Stichting Symfora, Amersfoort
inrichting palliatieve unit
donatie  € 5.000 

Hospice Gasthuis Groningen, Groningen
inrichting uitbreiding hospice
donatie  € 5.000 

Stichting Hospice Nieuwe Waterweg Noord, 
Schiedam
inrichting 
donatie  € 7.000 

Stichting Vrienden van het Hospice Kromme 
Rijnstreek, Utrecht
inrichting
donatie  € 7.000 

Stichting Hospice De Reggestroom, Rijssen
inrichting
donatie € 7.000 

Stichting Hospice Geesteren, Geesteren
inrichting 
donatie  € 7.000 

Stichting Protestants Christelijk Hospice, 
Nunspeet
inrichting
donatie  € 7.000 

Het Drents Landschap, Assen
inrichting hospice Eesinge
donatie  € 7.000 

Zonnehuisgroep Noord, Appingedam
installatie snoezelbad hospice Zuidhorn
donatie  € 7.000 

Nivel, Utrecht
palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking
donatie  € 8.370 

Stichting Allochtonen & Kanker, 
Amsterdam
psychosociale ondersteuning voor allochtonen met 
kanker
donatie  € 10.000 

Stichting Kuria, Amsterdam
inrichting 
donatie  € 10.000 

VU Med. Centrum Dienst Pastoraat en 
Geestelijke Verzorging, Amsterdam
training spirituele autobiografie voor mensen met 
kanker
donatie  € 14.150 



3939Geografi sche spreiding van toegekende en afgewezen aanvragen



40

Schilderij: vogels door Maria Wolff

Foto: Roel Braams

Tamara Karsdorp

Graafrollator (object)
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vervolg Palliatieve zorg
Kennisnetwerk CVA Nederland, Amsterdam
kennisnetwerk CVA
donatie  € 15.000 

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, 
Bunnik
vrijwillige terminale thuiszorg
donatie  € 40.000 

Pastorale zorg 

Stichting R.K. Luchthavenpastoraat 
Schiphol, Nieuw-Vennep
vaste donatie
donatie  € 5.000 

Seniorenpastoraat Utrecht, Zeist
Onbesproken Verdriet
donatie  € 5.000 

Stichting Marga Klompé, Groenlo
stiltecentrum
donatie  € 5.000 

Sutfene, Zutphen
bedevaart naar Lourdes
donatie  € 5.000 

Stichting Zikna, Amsterdam
pastorale zorg voor Joodse ouderen
donatie  € 10.000 

Stichting Drugspastoraat Amsterdam, 
Amsterdam
vaste donatie
donatie  € 15.000 

Vilans, Utrecht
Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen
donatie  € 26.125 

Psychogeriatrie

Stichting QuaRijn, Amerongen
VisiteClowns
donatie  € 1.650 

GGZ Drenthe geestelijke gezondheidszorg & 
ouderenzorg, Assen
tuinhuis verpleeghuis Altingerhof in Beilen
donatie  € 3.000 

Stichting De Driestroom, Elst
inrichting snoezelruimte
donatie  € 3.250 

Vivium Zorggroep, locatie De Bolder, Huizen
lichtproject
donatie  € 3.820 

Stichting Zorgboerderij Bruintjes, Abcoude
realisatie vier slaapkamers
donatie  € 4.000 

Stichting Zorggroep Florence, Rijswijk
inrichting tuin zorgcentrum Westhoff
donatie  € 4.000 

Stichting Vrienden van Katwijk, Berghem
aanschaf braintrainers
donatie  € 4.000 

Stichting BrabantZorg, Veghel
foto’s houtwallen ter bevordering herkenbaarheid 
woongroepen
donatie  € 4.000 

SVVE De Archipel, Eindhoven
mobiel kookeiland
donatie  € 4.000 

Zorgcentra Pantein, Boxmeer
optredens Diva Dichtbij
donatie  € 4.000 

Welkomboerderij Ons Boeren Gerief, Kamerik
inrichting
donatie  € 5.000 

Cerein, Maarn
simulatie kleinschalig wonen
donatie  € 5.000 

BrabantZorg, Veghel
houtbewerking voor jong dementerenden
donatie  € 5.000 

SVVE De Archipel, Eindhoven
project Passaat clowns
donatie  € 5.000 

De Zorggroep, Venlo
optredens miMakkus clowns
donatie  € 5.000 

Dorpsraad Koningslust, Koningslust
dagvoorziening
donatie  € 5.000 

Stichting Vrienden Zorgboerderij Klein 
Arfman, Ruurlo
inrichting logeergelegenheid zorgboerderij
donatie  € 5.000 
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vervolg Psychogeriatrie
MEE Twente, Hengelo
logeerhuis
donatie  € 5.000 

Stichting Zorgcentrum Ouderen 
Wormerland, Wormer
tuininrichting
donatie  € 6.000 

Zuwe Zorg B.V., Utrecht
inrichting zintuigstimulerende tuin
donatie  € 6.000 

Zorgcentra Pantein, Boxmeer
van buiten naar binnenplein
donatie  € 6.000 

Stichting Palet, Leeuwarden
inrichting daktuin voor dementerende ouderen
donatie  € 6.000 

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, locatie 
Coensdike, Aardenburg
ontmoetingscentrum voor dementerenden en hun 
mantelzorgers
donatie  € 7.000 

Stichting Zorgboerderij Boerenblij, 
Haskerhorne
zorgboerderij
donatie  € 7.000 

Stichting Vilente, Ede
zorg voor vrijheid
donatie  € 10.000 

Zebra, samen zeker, ‘s Gravenhage
allochtonen en dementie
donatie  € 12.000 

Annevillegroep, Oosterhout
Eerste Hulp bij Dementie, informatiekoffers
donatie  € 12.000 

Stichting Odensehuis, Amsterdam
inloophuis voor en door dementerenden
donatie  € 12.500 

Stichting MagentaZorg, locatie 
Lauwershof, Oudorp NH
creatief leertraject Van Kunst naar Kunde
donatie  € 15.000 

Stichting Diva Dichtbij, Hummelo
optredens diva’s en divo
donatie  € 15.750 

IDé – Innovatiekring Dementie, Bilthoven
Niet fixeren is een kunst
donatie  € 19.230 

Stichting de Belevenis, Amsterdam
Belevenistent
donatie  € 25.000 

Nostalgie Media, ‘s-Hertogenbosch
glossy kwartaalmagazine voor dementerenden
donatie  € 30.000 

OsiraGroep, Amsterdam
pijncentrum voor dementerenden
donatie  € 40.000 

Association Agbat-Vasieni, Vasieni, Moldavië
professionalisering geriatrische zorg in Vasieni
donatie  € 40.000 

De Toedracht, Schoorl
documentaire Dementie
donatie  € 50.000 

Prof. dr. E. Scherder, Amsterdam
Invloed van bewegen op jong dementerenden
donatie  € 111.000 

Sociale zorg

Mentrum/Arkin, Amsterdam
kerststollen voor cliënten met een chronische 
psychische beperking
donatie  € 700 

Stichting Kerk en Buurt Westerpark, 
Amsterdam
schilderproject voor dak- en thuislozen
donatie  € 1.250 

Stichting De Regenboog Groep, Amsterdam
vloerbedekking inloophuis
donatie  € 1.671 

Stichting Arkin, Amsterdam
zomeruitstapjes voor oudere buurtbewoners en (ex) 
psychiatrische patiënten
donatie  € 1.850 

Lindenhofje, Amsterdam
kerstpakketten vrijwilligers
donatie  € 2.386 

Stichting de Voedselbox, Amsterdam
start fonds acute nood
donatie  € 2.540 

Stichting Vriendenhulp GGZ, Amsterdam
manifestatie Dans door de stad
donatie  € 3.000 

Sensoor, Amsterdam
telefonietoepassing voor betere bereikbaarheid
donatie  € 4.000 
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Hoe houdt Youp van ’t Hek het toch vol? Dat denk ik in de zoveelste 
file, op weg naar de zoveelste lezing, kriskras door Nederland. Een 
maand lang doorkruis ik, avond na avond, heel Nederland, met mijn 
nieuwe lezing ‘oud worden is een avontuur’.  Gehuchten in Zeeland, 
steden in Zuid-Holland, Friesland, de Achterhoek, het Zuiden en 
plaatsjes waarvan je nog nooit hebt gehoord. Avond na avond twee 
uur lang een publiek entertainen -  het mag geen saaie bijeenkomst 
worden - om tegen middernacht uitgeput op de bank te ploffen.  
Alleen al de titel ‘oud worden is een avontuur’ lokt reacties uit. ‘U 
bedoelt: een hachelijk avontuur?’ De meeste bezoekers zijn vrouwen 
op leeftijd en maken zich zorgen. ‘Ik ben 82 jaar. Mijn kinderen 
wonen in het buitenland. Mijn man is overleden. Wie gaat straks 
voor mij zorgen?’
Ik ben verbaasd en geschrokken. Bijna overal is de toon somber, 
de gezichten strak. Soms lopen de emoties hoog op en worden het 
heuse ‘ouderenhappenings’. De aanwezigen nemen geen blad voor 
hun mond. Dat ze niet meer geloven dat de zorg zal verbeteren. 
Dat ze de weg in de zorg niet weten te vinden. ‘Zonder mijn 
maatschappelijk werker lukt het me niet.’ 
Bovenal heerst angst. Angst om af te takelen. Angst dat er 
onvoldoende professionele zorg zal zijn. Angst dat ze dement 
worden en in een verpleeghuis zullen eindigen. Ook euthanasie 
is een hot item en menigeen wil daarover het naadje van de kous 
weten. ‘Is mijn wilsverklaring nog geldig als ik dement ben? Nee? 
Wat heb ik daar dan aan?’

‘Laten we samen oplossingen zoeken’, stel ik steevast voor. Om ze op 
weg te helpen heb ik er al twee bedacht: 
Eén: kwetsbare ouderen, gezonde ouderen en jonge ouderen die 
netwerken gaan vormen om samen voor elkaar te zorgen. Een 
netwerk, een soort verzekering met de naam TOW! Thuis Oud 
Worden. 

En twee: de bestaande au pairregeling zo aanpassen dat deze ook 
geschikt is voor kwetsbare ouderen. Met deze suggesties slaat de 
stemming in één klap om. Weg sombere toon. Kunnen we het zelf 
oplossen? Wat een opluchting! 
‘Maar hoe ziet u dat TOW - netwerk dan voor u?’ wordt vaak 
gevraagd.
‘Dat idee wil ik juist samen met u uitwerken.’ 
Je hoort de hersens kraken. ‘Een netwerk waarin je diensten 
voor elkaar verricht. Daar krijg je punten voor en die zet je op je 
puntenbankrekening. De punten kun je later verzilveren.’
‘Er moeten ook jongeren lid worden. Anders zijn je netwerkouderen 
gebrekkig of al dood, als je ze nodig hebt. Maar ik vind het wel een 
tof idee.’
‘Misschien in plaats van punten een klein geldbedrag voor een 
klusje, bijvoorbeeld vijf euro?’
Dan het voorstel au pairs voor ouderen. Het publiek is laaiend 
enthousiast. ‘Ik woon in Groningen,’ zegt een vrouw van in de veertig 
tijdens een lezing in het Limburgse Echt, ‘en mijn alleenstaande 
vader in Roermond. Het zou een hele geruststelling zijn als hij een 
vervangdochter in huis heeft.’ 
Na elke lezing gaan de ouderen opgewekt naar huis. Er is hoop! 
In Middelharnis komt een mevrouw met een pen in haar hand op 
me af. ‘Kunt u mij het adres van dat netwerk geven? Ik word meteen 
lid!’

Stella Braam is samen met Elly Duijf oprichtster van IDé, de 
Innovatiekring Dementie. www.innovatiekringdementie.nl. 
Stichting RCOAK financierde in 2010 hun project ‘Niet fixeren is 
een kunst’; voor meer bewegingsvrijheid en het stoppen met het 
vastbinden van mensen met dementie. 

Oud worden is een avontuur
Stella Braam
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Sebastiaan Dijk

At sea
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vervolg Sociale zorg
Mercedes Zandwijken, Amsterdam
herdenking afschaffing slavernij
donatie  € 4.300 

De Voedselbank Amsterdam, Amsterdam
kerstkippen cliënten Voedselbank
donatie  € 5.000 

Diaconie van de Protestantse Gemeente 
Amsterdam, Amsterdam
kwartiermaker SamenWonen - SamenLeven
donatie  € 5.000 

ASKV Steunpunt Vluchtelingen, Amsterdam
leefgeld illegalen met psychische problemen
donatie  € 5.000 

Stichting Steunpilaar i.o., Zaandam
emancipatie en integratie allochtone mannen
donatie  € 5.000 

Kleine giften, Nederland
kleine giften
donatie  € 5.500 

Vrijwilligers Centrale Amsterdam, 
Amsterdam
verhuiskosten 
donatie  € 7.000 

Blijf Groep, Amsterdam
informatieboekje over huiselijk geweld voor moeders 
in Blijfhuizen
donatie  € 9.000 

Stichting De Regenboog Groep, Amsterdam
maaltijdverstrekking voor dak- en thuislozen
donatie  € 20.000 

Stichting Jongerencultuurfonds, 
Amsterdam
kunstbeoefeningsprogramma voor jongeren uit 
minder draagkrachtige gezinnen
donatie  € 10.000 

Gevangenenzorg Nederland, Zoetermeer
herstelrechtprogramma voor jeugdige delinquenten 
in Amsterdam
donatie  € 11.000 

Diaconie van de Protestantse Gemeente 
Amsterdam, Amsterdam
vaste donatie voor het straatpastoraat
donatie  € 15.000 

Protestantse Gemeente Amsterdam, 
Amsterdam
PKA Community Centrum op IJburg
donatie  € 15.000 

Diaconie van de Protestantse Gemeente 
Amsterdam, Amsterdam
Wereldhuis
donatie  € 20.000 

Stichting VanHarte Restaurants, 
Amsterdam
borging kwaliteit VanHarte-formule
donatie  € 25.000 

Stichting de Voedselbank, Amsterdam
vaste donatie
donatie  € 25.000 

Stille armen, Amsterdam
ondersteuning inwoners van Amsterdam in 
crisissituaties
donatie  € 85.723 

Vakantie en uitstapjes

Stichting Kerk en Buurt Westerpark, 
Amsterdam
uitstapje naar Alblasserdam voor 50 oudere 
buurtbewoners Westerpark
donatie  € 500 

Chinese ouderenvereniging Tung Lok, 
Amsterdam
excursie naar Openluchtmuseum
donatie  € 600 

Stichting Kerk & Buurt Noord, Amsterdam
uitstapje voor oudere buurtbewoners
donatie  € 650 

Parochie De Vier Evangelisten, Rotterdam
busreisje voor senioren
donatie  € 1.100 

Stichting Combiwel Amsterdam, Amsterdam
bezoek Dodenherdenking Waal door oudere 
Marokkaanse mannen uit de Diamantbuurt
donatie  € 1.300 

Stichting Samen Vooruit -SAVO-, Amsterdam 
Zuidoost
dagtocht voor oudere vrouwen
donatie  € 1.400 

Orde van Malta, Utrecht
Lourdesreis
donatie  € 1.430 

De Zorggroep, Venlo
Opa en Oma kinderkampeerkamp
donatie  € 1.500 
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vervolg Vakantie en uitstapjes
Stichting Fonds Bijzondere Voorzieningen 
de Schutse, Coevorden
vakantie en uitstapjes bewoners De Schutse
donatie  € 1.800 

Stichting Avondje-Uit, Best
uitstapjes
donatie  € 2.000 

Stichting Mondriaan Zorggroep, Heerlen
bedevaart
donatie  € 2.000 

Summercamp for Elderly People, Nisporeni, 
Moldavië
zomerkamp
donatie  € 2.500 

Dynamo, Amsterdam
vakantie voor ouderen uit stadsdeel Oost/
Watergraafsmeer
donatie  € 4.000 

Stichting Vrijwaard, Den Helder
vaarvakantie
donatie  € 4.500 

Het Nederlandse Rode Kruis, district 
‘s Gravenhage, ‘s Gravenhage
dagtochten voor ouderen
donatie  € 5.000 

Nederlandse Rode Kruis, afd. Amsterdam, 
Amsterdam
dagtochten voor ouderen
donatie  € 7.200 

Welzijn

Stichting Ouderwets Genieten i.o, Baarn
ouderwetse maaltijden
donatie  € 3.000 

Warande Wooncentrum Schutsmantel, 
Bilthoven
balkonmeubilair
donatie  € 3.600 

Stichting Rijp en Groen, Utrecht
dialoogsessies tussen verschillende generaties 
Nederlandse Marokkanen
donatie  € 8.000 

Gouden Dagen Fonds p/a De Pieter Raat 
Stichting, Heerhugowaard
Gouden Vrijwilligers voor Gouden Dagen
donatie  € 9.840

St. Cultur@all, Schiedam
Kom Erbij, ontmoetingen in de wijk
donatie  € 10.000 

Stichting Voorbeeld, Amsterdam
film over omgaan met oud worden en omgaan met 
eenzaamheid
donatie  € 13.000 

Coalitie Erbij, Utrecht
week tegen eenzaamheid
donatie  € 13.500 

Kessler Stichting, ‘s Gravenhage
inrichting huize Tichelaar
donatie  € 17.500 

Gouden Dagen Fonds p/a De Pieter Raat 
Stichting, Heerhugowaard
Gouden Vrijwilligers voor Gouden Dagen
donatie  € 18.440
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Aan een ieder in zijn laatste levensfase en diens naasten, bieden 
opgeleide vrijwilligers – daar waar nodig en gewenst – tijd, aan-
dacht en ondersteuning.
Dat is de missie van VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale 
Zorg). De vereniging is ontstaan vanuit particulier initiatief. 
Vanuit de overtuiging  dat mensen de laatste weken van hun leven 
moeten kunnen doorbrengen op de plek van hun keuze. Vaak is 
dat thuis, of in een omgeving die daar zoveel mogelijk op lijkt, 
zoals een hospice. VPTZ staat voor de bereidheid om van mens 
tot mens ondersteuning te geven om dat, samen met de naasten, 
mogelijk te maken. Dat was ruim een kwart eeuw geleden zo, en 
dat is nog steeds zo. 
Inmiddels is er de landelijke vereniging met ruim 200 lokale or-
ganisaties waarvan ongeveer tweederde van de organisaties thuis 
ondersteuning biedt, eenderde in de vorm van een hospice, en 
een klein aantal beide. Samen staan de lidorganisaties voor 10.000 
vrijwilligers en jaarlijks zijn er 9.255 mensen in hun laatste le-
vensfase die worden ondersteund. De landelijke vereniging draagt 
zorg voor deskundigheidsbevordering (een landelijk ontwikkelde 
introductietraining die lokaal wordt gegeven en jaarlijks circa 90 
landelijke trainingen met 1.400 cursisten), belangenbehartiging, 
PR en communicatie, organisatieadvies en de ontwikkeling van 
een eigen kwaliteitsbeleid.

Kern van het werk blijft altijd de relatie tussen de vrijwilliger en de 
levenlatende en diens naasten. ‘Er zijn’ om de mantelzorger even 
te ontlasten, zodat die uit kan rusten, om een luisterend oor te 
bieden aan de cliënt, of bijvoorbeeld voor te lezen of te waken. De 
situatie en de wensen en behoeften van degenen bij wie de vrijwil-
liger komt helpen, bepalen wat er gebeurt, wanneer en hoe. Het 
gaat er immers niet om het eigen aanbod zoveel mogelijk in stand 

te houden maar, om zoveel mogelijk te voldoen aan de vraag en 
behoefte. Dat geldt op individueel niveau, en evenzo op landelijk, 
maatschappelijk niveau. En dat vraagt van VPTZ als vereniging 
om met een open blik naar onszelf en de wereld om ons heen te 
kijken. Hoe ontwikkelt de samenleving zich, en het werkveld? Hoe 
zien de demografische ontwikkelingen er de komende jaren uit en 
wat betekent dit allemaal voor de aard en omvang van de vraag 
naar onze hulp. En hoe zorgen we ervoor dat degenen die een be-
roep op ons zouden willen doen, ons kennen en weten te vinden. 
De fondsen zijn zowel bij de ontwikkeling als de bijsturing van ons 
aanbod een belangrijke partner om dit te kunnen realiseren.

In het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2011-2015 ‘Over grenzen 
heen’ wordt ingegaan op een aantal actuele ontwikkelingen en 
hoe de vereniging daar op wil reageren. Centraal in dit meerja-
renbeleidsplan staat het denken over de samenhang in de zorg aan 
mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. Met als doel om 
‘er te kunnen zijn’, wanneer en waar gewenst. Want het is zo waar-
devol en verrijkend om iets te kunnen en mogen betekenen in zo’n 
moeilijke, maar ook bijzondere periode in het leven van een ander 
mens.

Voor meer informatie www.vptz.nl, of bel naar het Landelijk 
Steunpunt VPTZ (030-6596266).

Stichting RCOAK heeft voor een project van de VPTZ voor pal-
liatieve thuiszorg 40.000 euro beschikbaar gesteld.

VPTZ Nederland
Hans Bart



48 Samenredzaamheid in de praktijk: een casus als transitieopdracht 
Suzanne Kooij en Julia Wittmayer

Stichting RCOAK heeft een doelmatigheidsonderzoek laten uitvoeren 
naar Present in de vorm van een Maatschappelijke Business Case.  
Het onderzoek werd uitgevoerd door adviesbureau Ars memorandi. 
In het artikel zijn enkele bevindingen uit het onderzoek weergegeven. 
Het artikel is gepubliceerd in het decembernummer 2010 van Geron, 
tijdschrift over ouder worden en samenleving.  Geron wordt uitgegven 
door Uitgeverij SWP, Amsterdam.

Nieuwe vrijwilligersinitiatieven in de zorg laten zien dat er nog 
steeds veel mensen te mobiliseren zijn om zich zonder tegenpres-
tatie in te zetten voor anderen. De verhouding vraag – aanbod 
moet dan wel opnieuw tegen het licht worden gehouden. Het is in-
teressant om deze veelbelovende vrijwilligersinitiatieven te bezien 
in het licht van nieuwe visies op de toekomst van de zorg.

Transitiebeweging in de zorg 
Ons huidige zorgstelsel bevindt zich in een crisis. De menselijke 
maat is zoek en de kosten rijzen de pan uit. Er is sprake van ver-
kokering bij de instanties, korte termijndenken en steeds meer ver-
stikkende regels en protocollen, die ontmoedigend werken op de 
werkvloer. Hoe moet het verder?
Uitgaand van deze persistente problemen tracht de transitiebewe-
ging in de zorg een alternatief te bieden voor allerlei doemscenario’s 
die ons boven het hoofd hangen als we op de huidige manier verder 
zouden gaan. Duurzame zorg zal mensgericht, economisch vol-
houdbaar en maatschappelijk ingebed moeten zijn (Transitiearena 
Zorg, 2009). Op deze principes zijn een zestal toekomstthema’s of 
streefbeelden gebaseerd, voor respectievelijk mensen, organisaties 

en de maatschappij. Twee van deze streefbeelden laten zien wat 
mensen zélf kunnen doen om de huidige situatie te keren; het gaat 
om zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Zelfredzaamheid of ei-
gen regie wordt tegenwoordig als een soort basishouding van iedere 
burger verwacht. Dit artikel gaat vooral in op samenredzaamheid. 
Beide thema’s staan niet los van elkaar: samenredzaamheid versterkt 
zelfredzaamheid en vice versa.

Samenredzaamheid
Samenredzaam is bijvoorbeeld een groep 55-plussers die dreigende 
eenzaamheid voorkomt door samen een woongroep te beginnen. Op 
deze manier combineren de bewoners privacy met de zekerheid van 
wederzijdse zorg en sociale contacten. Samenredzaamheid past bin-
nen het concept van wat voormalig staatssecretaris Jet Bussemaker 
als Welzijn Nieuwe Stijl introduceerde: het uitgaan en mobiliseren 
van de kracht van de burger en zijn omgeving. Het idee dat men-
sen elkaar ondersteunen is niet nieuw – alleen in onze verstede-
lijkte samenleving heeft de praktijk ervan, vooral over sociale gren-
zen heen, wel een duwtje nodig. Binnen het Transitieprogramma 
Langdurende Zorg, onderdeel van de transitiebeweging, worden 
nieuwe werkwijzen ontwikkeld en in praktijk gebracht, die gericht 
zijn op samenredzaamheid. Daarnaast ontstaan in de marge van ge-
vestigde instellingen overal in Nederland initiatieven die solidariteit 
en samenredzaamheid tussen groepen burgers onderling faciliteren; 
zo geven ze op een praktische manier invulling aan het ideaal van 
menswaardige zorg, ingericht rond onderlinge dienstverlening.

Eén van die initiatieven is Stichting Present, een snelgroeiende, lan-
delijke vrijwilligersorganisatie met plaatselijke vestigingen in heel 
Nederland.



Stichting Present
Stichting Present toont aan dat het ideaal van ‘omzien naar elkaar’ 
óók in de 21 eeuw wel degelijk in de praktijk kan worden gebracht.
De organisatie maakt het voor iedereen praktisch mogelijk om op 
laagdrempelige wijze iets te betekenen voor kwetsbare medemen-
sen.
Groepjes mensen die zich willen inzetten voor een ander kunnen 
hun diensten aanbieden via de website van Present. Per vestiging 
bieden jaarlijks honderden vrijwilligers zich aan. Het aanbod 
wordt onder de aandacht gebracht van maatschappelijke organisa-
ties op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zij hebben toegang 
tot kwetsbare, gemarginaliseerde mensen met onvoldoende geld, 
gezondheid en sociaal netwerk, die vaak onder meerdere proble-
men gebukt gaan. Present zorgt ervoor in samenwerking met de 
maatschappelijke organisaties dat vrijwilligers aan de slag kunnen 
bij deze mensen, door bijvoorbeeld hun tuin op te knappen, hun 
muren te verven of het huis op te ruimen. De vrijwillige inzet, de 
medemenselijkheid die geboden wordt, is verpakt in een laagdrem-
pelige formule voor mensen met een drukke agenda. De werkwijze 
past zich aan aan hun agenda en mogelijkheden en niet andersom.

Het vernieuwende van de aanpak van Present in vergelijking met 
traditionele vrijwilligersorganisaties is dat het aanbod van vrijwil-
ligers uitgangspunt is, en niet de hulpvraag. Men gaat uit van de 
mogelijkheden, wensen en voorkeuren van hen die willen helpen, 
en matcht dat vervolgens via maatschappelijke instellingen met 
een passende hulpvraag. Dit vernieuwende concept blijkt goed 
aan te sluiten bij de huidige tijdgeest. Mensen blijken graag iets 
voor een ander te willen betekenen, maar kunnen vanwege drukke 
agenda’s vaak geen langdurige commitments aangaan. De Present-
formule maakt het voor iedereen mogelijk zich voor een ander in 

te zetten, al is het maar eens per jaar. De formule blijkt aan een 
behoefte in de maatschappij tegemoet te komen men.

Vrijwilligers nieuwe stijl
Uit recent onderzoek van het Verwey-Jonker instituut (2010) 
blijkt dat het vinden van vrijwilligers in de zorg steeds moeizamer 
gaat. Veel organisaties hebben moeite met het nieuwe type vrij-
williger, dat niet meer structureel inzetbaar is maar voornamelijk 
incidenteel. Stichting Present richt zich juist op deze ‘vrijwilliger 
nieuwe stijl’. De verstarring die optreedt bij veel andere organisa-
ties is volgens dit onderzoek bij Stichting Present dan ook opval-
lend afwezig. Men steekt in allerlei opzichten positief af bij andere 
door Verwey-Jonker onderzochte organisaties: de deelnemers aan 
de projecten zijn (relatief) jong en flexibel net als het lokale ka-
der. Veel problemen die bij andere vrijwilligersorganisaties spelen 
heeft Present niet, juist omdat men zich richt op de aanbodkant.

Mijnheer Klaver
Mijnheer Klaver, 88 jaar, is alleenwonend in Amsterdam. Sinds 
het overlijden van zijn vrouw, 3 jaar geleden, is mijnheer Klaver 
eenzaam en passief. Zijn huis is rommelig en de muren en het 
plafond zitten vol bruine aanslag van de sigaretten die hij on-
ophoudelijk rookt. Een ouderenadviseur van de Blankenberg 
Stichting kwam via een buurtconciërge met hem in contact. Zij 
stelt hem voor Stichting Present in te schakelen om zijn woonka-
mer te witten. Tijdens het kennismakingsgesprek met de coördi-
nator van Present toont hij enige angst. Er hangt heel veel aan de 
muren. Omdat hij slecht ter been is, zou hij dat er nooit zelf af 
kunnen halen. Hij wordt gerustgesteld: er komt iemand van tevo-
ren om alles voor te bereiden. Tijdens het verven loopt hij heen en 
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weer met spullen en is al wat meer op zijn gemak met de situatie. 
De klus kost meer tijd dan aanvankelijk gedacht. Er moet een 
paar dagen later weer iemand komen om het af te ronden. Hij 
zit een paar dagen in de rommel, maar daar had hij zich al op 
ingesteld. Als het werk eenmaal af is, is hij erg gelukkig met het 
resultaat, en hij had genoten van het ongedwongen contact met 
de vrijwilligers.
Achteraf zegt de ouderenadviseur echter dat mijnheer Klaver 
nog steeds erg eenzaam is. Zij zelf kan hem vanwege haar 
zware ‘caseload’ en de ‘productie’ die ze moet draaien (het 
begeleiden van een bepaald aantal ouderen per jaar) niet blij-
ven opzoeken. De vrijwilligster van Stichting Present die de 
klus kwam afronden zegt over het contact dat ze met hem 
had: “Doordat ik nog een tweede keer ging helpen om het af 
te maken en ook een tijd alleen was met mijnheer merkte ik 
hoe snel hij zich hechtte. Ik kan voortzetting van contact niet 
waarmaken. Al merkte ik de behoefte bij mijnheer. Dat is toch 
wel lastig”.

Continuïteit
Zoals het hierboven beschreven voorbeeld van mijnheer Klaver 
duidelijk maakt, is de hulp door Present, hoe welkom ook, van tijde-
lijke aard. Uit deze casus blijkt, dat noch de reguliere hulpverlening 
noch Present het structureel contact, waar deze mijnheer zoveel be-
hoefte aan heeft, kan bieden. En zo is het doorbreken van het sociaal 
isolement maar tijdelijk: dat is inherent aan de Present-formule. Er 
zou echter méér bereikt kunnen worden. Eén van de aanbevelin-
gen uit de Maatschappelijke Business Case over Stichting Present 
Amsterdam (Kooij 2010) luidt dan ook, dat mensen als mijnheer 

Klaver iemand nodig hebben die hen regelmatig en laagdrempelig 
ondersteunt, een soort buddy. 

De kracht van de Present-formule zit erin, dat kwetsbare mensen 
relatief eenvoudig bereikt worden en hun isolement in elk geval 
kortstondig doorbroken wordt. Maar er is méér mogelijk. Men kan 
actiever op zoek  gaan naar verbindingen met anderen, juist ook 
na afloop van de door hen uitgevoerde klussen. Om het bereikte 
duurzaam in te bedden zullen nieuwe wegen en manieren van sa-
menwerken moeten worden verkend. 
Op dit moment onderzoekt Stichting Present Amsterdam hoe een-
zame mensen op structurele wijze in contact kunnen worden ge-
bracht met buddy- en maatjesprojecten. Deze buddy- en maatjes-
projecten werken vanuit de context die Jos van der Lans (2010: 96) 
‘individualisering van de solidariteit’ noemt. Men wil graag iets voor 
een ander betekenen en er voor een ander zijn, maar de vervulling 
van deze behoefte moet wel in de huidige levenscontext van volle 
agenda’s en individualisering passen.
Er is bij Present veel geleerd over hoe samenredzaamheid over so-
ciale- en leeftijdsgrenzen heen mogelijk is. Samenredzaamheid is 
niet alleen zinvol voor degene die hulp nodig heeft maar ook voor 
degene die hulp biedt. Uit de maatschappelijke Business Case (Kooij 
2010) over Present bleek, dat de vrijwilligers die zich inzetten via 
Present o.a. de volgende positieve effecten hebben ervaren: ‘Gevoel 
van zingeving, meer begrip voor mensen in moeilijke omstandighe-
den, contact met mensen die je anders nooit ontmoet zou hebben, 
gewaardeerd worden, relativering van de eigen situatie’. 

Een transitieopdracht
Door de helpende als uitgangspunt te nemen weet Present velen te 
mobiliseren die anders niet aan vrijwilligerswerk zouden doen. Nu 



51

zal men met een vergrootglas naar de tweede mens in deze zorg-
relatie moeten kijken, de hulpbehoevende. Op basis van behoeften 
zal men verbindingen moeten leggen met andere organisaties, om 
meer structurele ontmoetingen mogelijk te maken. Dat is de vol-
gende uitdaging. Wordt die succesvol aangegaan, dan zal het werk 
van Stichting Present nog meer bijdragen aan het ontwikkelen van 
een duurzame zorg. Dat zal dan geïsoleerde mensen als mijnheer 
Klaver zeer ten goede komen - maar ook de buddy die in de toe-
komst regelmatig bij deze beminnelijke mijnheer langs zal komen 
en met hem een band op zal bouwen.

De ontwikkeling van een duurzame zorg vergt een transitie, en dat 
is een soms grillige reis naar een onbekend doel. Voor de zorg heeft 
de Transitiearena met haar visiedocument Mensenzorg een soort 
kompas gebouwd om alle medereizigers een mogelijke richting aan 
te wijzen. Samen met Present zijn al velen op pad gegaan om deze 
richting te verkennen en de transitieopgave in de zorg aan te gaan. 
De voornaamste opgave ligt in het verbinden: het verbinden van 
geest en lichaam, van mensen onderling, van mensen en organisa-
ties, van organisaties onderling. Dat is ook een van de leerervarin-
gen, die het Transitieprogramma (De Vries et al. 2010) de zorgsector 
voor de toekomst meegeeft: innoveer met visie en in verbinding. 
Door mensen de drijvende kracht te maken, in hun zelf- en samen-
redzaamheid te geloven en deze ook te verwachten, kan radicale 
vernieuwing van onderop in  praktijk worden gebracht. 
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53De hofjes van Stichting RCOAK

Het Lindenhofje, een palliatieve zorgvoorziening voor kinderen
Het Lindenhofje, een complex van oorspronkelijk 21 hofjeshuizen 
rondom een binnentuin, ligt aan de Lindengracht te Amsterdam 
in het hart van de Jordaan. Oorspronkelijk waren deze hofjes-
huizen bestemd voor oudere, minder draagkrachtige katholieke 
Amsterdammers. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wer-
den de meeste hofjeshuizen verhuurd aan studenten.

Vlak na de eeuwwisseling heeft Stichting RCOAK besloten het 
hofje een bestemming te geven die beter aansluit bij de oorspronke-
lijke woon-zorgbestemming en ook bij de doelstelling van Stichting 
RCOAK. Dit besluit heeft ertoe geleid dat het Lindenhofje is getrans-
formeerd tot een kinderhospice, met behoud van sfeer en historische 
uitstraling. Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 
is verantwoordelijk voor de zorg aan de chronisch en ernstig zieke 
kinderen die te gast zijn op het Lindenhofje. De kinderen hebben 
vaak meerdere complexe aandoeningen, waarvan bekend is dat ze 
niet te genezen zijn. Het Leger des Heils biedt op het Lindenhofje 
hoogwaardige verpleegkundige zorg, waarbij nauw wordt samenge-
werkt met kinderartsen en andere (para)medici. De ouders worden 
begeleid in de omgang met de ziekte van hun kind en kunnen, al 
dan niet met andere gezinsleden, blijven logeren. Daarnaast biedt 
het kinderhospice ouders respijtzorg, waarmee zij tijdelijk worden 
ontlast van de zorg voor hun zieke kind. De financiering van het 
kinderhospice was altijd een punt van zorg, maar sinds twee jaar 
valt het kinderhospice onder een tijdelijke regeling voor palliatieve 
zorg voor kinderen. Dankzij deze tijdelijke regeling zijn in 2010 de 
exploitatiekosten volledig gedekt. Deze tijdelijke regeling geldt ook 
nog voor 2011.   

Hofje ‘Liefde is het Fondament’
Het door Claes Reinierszoon gestichte hofje ‘Liefde is het 
Fondament’ is gebouwd in 1618 en werd gedurende lange tijd 
beheerd door de twee oudste in Amsterdam wonende afstamme-
lingen van de stichter. Tegen een kleine vergoeding mochten oude 
kwetsbare mannen en vrouwen hun laatste dagen slijten in de be-
schutting van dit mooie hofje aan de Keizersgracht.

In 1866 is de administratie van het hofje overgedragen aan 
Stichting RCOAK, die de ongeveer twintig woningen tegen een 
matige huurprijs - in 1960 was dat zeven gulden per maand - ter 
beschikking stelde aan behoeftige alleenstaande vrouwen. In 1914 
is het hofje, tegelijk met de twee ervoor staande huizen aan de 
gracht, zeer grondig verbouwd in de toen populaire oud-Holland-
se renaissancestijl. 
Aan het begin van het derde millennium is het hofje opnieuw      
intensief verbouwd naar ontwerp van de Amsterdamse architect        
F. Boogers. Een deel van het hofje dient nu als kantoor van Stichting 
RCOAK, een ander deel is verhuurd aan drie Amsterdamse or-
ganisaties: Stichting Gilde Amsterdam, CABO Amsterdam en de 
Vrijwilligersacademie. De eerste twee stichtingen hebben beide 
tot doel de levenskwaliteit van Amsterdamse ouderen te verbete-
ren. De Vrijwilligersacademie richt zich op het verbeteren van het 
welzijn van kwetsbare groepen in Amsterdam en leidt daarvoor 
vrijwilligers op. 

De gebruikers van het hofje kijken uit op de fraaie binnentuin die 
ontworpen is door de tuin- en landschapsarchitect Arend-Jan van 
der Horst.
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Rond 1600 namen enkele rijke Amsterdammers het besluit de er-
barmelijke omstandigheden van hun arme stadgenoten te verlich-
ten. Dit is het begin geweest van de werkzaamheden van  Stichting 
RCOAK. De bedeling van geld en/of goederen geschiedde ‘aan huis’ 
en werd verricht door bezorgers van het ‘R.C. Oude Armenkantoor’. 
Er werden zolders gehuurd voor opslag van meel, turf en andere 
grondstoffen. Vanuit steeds wisselende schuilkerken in huizen van 
vermogende katholieke Amsterdammers werd zelfstandig de bij-
stand georganiseerd. 
Deze werkwijze was een gevolg van de Alteratie: in 1578 koos de 
stad de zijde van de protestante Prins van Oranje. Met deze omme-
keer kwam er een einde aan de middeleeuwse armen- en ouderen-
zorg en werden nieuwe kaders in het leven geroepen. 
In de loop van de 17de eeuw werd de armenzorg onder de katho-
lieken in Amsterdam steeds beter georganiseerd. In 1632 hielden 
vier vooraanstaande katholieken zich bezig met het beheer van 
kapitaal specifiek bestemd voor steun aan behoeftige geloofsge-
noten. Het kapitaal werd aangeduid met de naam ‘Beurs voor de 
Catolijke Armen binnen Amstelredam’. De armvaders huurden in 
1647 voor het eerst een vaste vergaderkamer voor hun activiteiten, 
het R.C. Oude Armencomptoir. Het is onbekend waar dit kantoor 
in Amsterdam zetelde. Wel is bekend dat in de loop van 1693 het 
kantoor was gevestigd in het eigen pand aan de Spuistraat 303.
De armenzorg stond centraal in de eerste drie eeuwen; de bede-
ling van arme katholieken die niet in hun eigen levensonderhoud 
konden voorzien. Deze taak werd uitgevoerd door de bezorgers, 
later Regenten genoemd, van het R.C. Oude Armenkantoor. De 
Regenten zagen persoonlijk iedere ‘bedeelde’ en hielden zelf de ad-
ministratie bij. Zij hebben, belangeloos, hard gewerkt! 
Heel katholiek Amsterdam was betrokken bij het R.C. Oude 
Armenkantoor. De gegoede families zaten vanaf 1600 in het bestuur, 
de parochianen droegen bij aan het werk van het kantoor door hun 

wekelijkse giften bij de collecten en de legaten, die zij nalieten. De 
arme katholieke Amsterdammers kwamen in aanmerking voor de 
bedeling; zij ontvingen wekelijks of tweewekelijks hun brood, turf 
en wat geld van het Oude Armenkantoor.

Charitatieve instellingen zoals het R.C. Oude Armenkantoor ge-
noten een onafhankelijke positie tegenover de staat en de kerk. Dit 
resulteerde in aanzienlijke erfstellingen. Door de legaten, de op-
brengsten van de collecten en de zeer voordelige lijfrentepolitiek 
steeg het kapitaal van het R.C. Oude Armenkantoor door de jaren 
heen ondanks de grote armoede. De Regenten belegden het vermo-
gen in huizen en landerijen. 
In de 17de en 18de eeuw ontstond een eigen Regentencultuur. Er 
kwamen wapenborden met de namen en familiewapens vanaf 1600, 
er kwam een eigen Regentenkamer met drie kunstwerken die in 
opdracht van het College waren geschilderd door bekende kunste-
naars van die tijd. Zij hangen er nog steeds. 
Ook de bouw van een groot eigen gebouw paste bij deze cultuur. De 
bedeling aan duizenden Amsterdammers en de administratie daar-
van kon niet meer plaatsvinden vanuit een bescheiden pand. Het 
R.C. Oude Armenkantoor vestigde zich in 1773 in een door haar 
nieuw gebouwd pand1 op het terrein van Keizersgracht 384 waar 
voorheen de eerste Amsterdamse schouwburg had gestaan die in 
1772 was afgebrand. In dit gebouw was ook de eigen bakkerij on-
dergebracht. 

Vanaf 1858 kwam er naast de armenzorg een omvangrijk project 
bij: de bouw en vervolgens de exploitatie van het grootste ka-
tholieke oude mannen- en vrouwenhuis in Nederland. Het aan-
zienlijke legaat van mr. J.D.L.E. Baron van Brienen aan het R.C. 
Oude Armenkantoor maakte het mogelijk dat in 1866 een eigen 

Geschiedenis Stichting RCOAK

1 Vanaf 2000 is er een hotel in dit pand gevestigd
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tehuis voor katholieke bejaarden werd geopend: het monumentale 
R.C. Oude Vrouwen- en Mannenhuis Sint Jacob aan de Plantage 
Middenlaan, nu onderdeel van Stichting Amstelring OsiraGroep. 
Vanaf het einde van de 19e eeuw braken turbulente tijden aan voor 
de katholieke armenzorg. De economische expansie van de stad 
Amsterdam na 1870, de snelle groei van de bevolking en de ste-
delijke uitbreidingen zorgden ervoor dat het Armenkantoor zich 
moest aanpassen. Vele andere liefdadigheidsinstellingen werden 
opgericht. De opbrengsten van de collecten, het aantal schenkingen 
en legaten aan het Oude Armenkantoor namen af. De taak van de 
bedeelhuizen was voorbij.

Het heeft jaren geduurd voordat de armenzorg op een andere wijze 
werd georganiseerd. Na een lange tijd van overleg werd uiteinde-
lijk in 1920 de dagelijkse zorg voor katholieke behoeftigen door het 
Armenkantoor definitief overgedragen aan de nieuw opgerichte 
parochiële armbesturen. Nog tot in de jaren zestig heeft het R.C. 
Oude Armenkantoor deze parochiële armbesturen financieel on-
dersteund. Daarnaast heeft het R.C. Oude Armenkantoor zich toe-
gelegd op het beheer van het vermogen, de exploitatie van verpleeg-
huis St. Jacob, het beheer van de diverse hofjes en op de bedeling 
aan stille armen, de armen waarvan niet bekend mocht worden dat 
zij financiële hulp ontvingen. Maar van deze taken is het de exploi-
tatie van St. Jacob die na 1920 de meeste tijd en aandacht vraagt.      
Vooral in de periode 1940-1945 heeft het veel vindingrijkheid en in-
spanning gevraagd van de Regenten en de toenmalige administra-
teur, de rond de 600 bewoners van St. Jacob van voedsel te voorzien 
en het grote gebouw min of meer warm te houden. 

Na de oorlog kwam het proces van secularisatie in een stroomver-
snelling en werden de grondslagen gelegd voor de huidige werk-

wijze. In de jaren negentig kwam er een einde aan de financiële re-
latie met St. Jacob; de overheid nam de financiering volledig over. 
Zonder de (financiële) verantwoordelijkheid voor het reilen en 
zeilen van St. Jacob ontstond er ruimte voor een grootschaliger 
donatiebeleid, waartoe de eerste voorzichtige aanzetten al in het 
interbellum zijn terug te vinden.   

Zo is, inspelend op veranderende maatschappelijke noden, door 
al die eeuwen heen de doelstelling in essentie gelijk gebleven: het 
verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen en armen, men-
sen in behoeftige omstandigheden, de zwaksten in de samenle-
ving. Vroeger vanuit uitsluitend een katholiek perspectief, nu bre-
der vanuit christelijke inspiratie.  

Door de herziening in taken werd het pand van het R.C. Oude 
Armenkantoor aan de Keizersgracht 384 veel te groot. Een deel 
van het pand was inmiddels verhuurd, maar toch werd in 2000 be-
sloten het pand te verkopen en te verhuizen naar één van de hofjes, 
het hofje Liefde is het Fondament op Keizersgracht 334 – 346. In 
het hoofdstuk De hofjes vindt u meer informatie over dit hofje. 

Publicaties
De geschiedenis van Stichting RCOAK over de periode 1600-1866 
is in 1966 beschreven door dr. H.C. de Wolf ‘Geschiedenis van het 
R.C. Oude-Armenkantoor te Amsterdam 1600-1866’. 
In opdracht van het College van Regenten heeft de historicus       
dr. Jurjen Vis de rijke geschiedenis van vier eeuwen RCOAK na  
40 jaar opnieuw beschreven. In oktober 2008 is zijn publicatie ge-
reedgekomen en uitgegeven bij Uitgeverij Boom te Amsterdam:     
‘Liefde het Fundament, 400 jaar Roomsch Catholijk Oude Armen 
Kantoor in Amsterdam’.  
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